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Futur Consorci Català de la Cervesa 
Artesana a Can Malé

La biòloga Maria Soley, Lliçanenc de 
l’Any 2017

Canvi d’ubicació de l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà (OAC)

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, comuniqueunos el vostre nom, 
adreça i telèfon a través de l’adreça de 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.
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Leroy Merlin obrirà una 
botiga a Lliçà d’Amunt
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Mango ja treballa, tot i que a 
mig gas, a Can Montcau; Biokit 
ha apostat per la continuïtat 
en el  nostre municipi amb 
la construcció de la seva 
nova macro seu al mateix 
polígon; Bon Preu-Esclat està 
construint la seva segona 
gran superfície comercial al 
costat del Parc de la Felicitat; 
empreses cerveseres s’han 
interessat per implantar les 
seves plantes productives al 
nostre poble; i, en breu, la 
gran cadena de bricolatge 
Leroy Merlin començarà la 
construcció de la seva nova 
botiga, la primera al Vallès 
Oriental, amb una superfície de 
12.000 metres quadrats i una 
inversió de 33 milions d’euros.

Això comportarà més llocs de 
treball per a la ciutadania, amb 
el conveni de col·laboració 
que s’està negociant des de la 
regidoria d’Ocupació. 
Els números no enganyen; el 
passat mes de febrer el nostre 
municipi es va tancar amb una 
taxa d’atur del 12%. La mitja-
na catalana va ser de quasi un 
15%. Això vol dir que estem 
3 punts per sota de la mitja-
na. Tot i així, ens queda molta 
feina per fer. No ens aturarem 
ni estarem satisfets fins que 
aquesta xifra doni per resul-
tat la plena ocupació de tots 
aquells lliçanencs i totes aque-
lles lliçanenques que estan en 
recerca de feina i encara no 
l’han trobada. És la nostra 

obligació que així sigui.
Altrament, aquests números 
no són fruit de la casualitat ni 
de l’atzar. Una aposta ferma 
de fa temps per la inversió in-
dustrial, per la creació de llocs 
de treball qualificats i de qua-
litat i per dotar d’un futur al 
nostre municipi són les bases 
d’aquests resultats. 
I això no acaba aquí. La implan-
tació d’aquestes empreses ha 
cridat a la inversió d’altres em-
preses que s’han interessat per 
instal·lar-se al nostre municipi; 
cadenes hoteleres, de restaura-
ció i centres d’oci podran arribar 
en un període breu de temps. 
No deixarem escapar cap opor-
tunitat que sigui bona per Lliçà 
d’Amunt.

El proper 11 de maig se celebra la festivitat de Sant Ponç, patró 
dels herbolaris i dels apicultors. En la darrera enquesta ciutada-
na ens hem interessat per saber si els lliçanencs i lliçanenques 
acostumen a tenir plantes aromàtiques i remeieres a la llar i, en 
cas afirmatiu, quin ús en fan principalment. 

El resultat ha estat que, de les 36 persones que han participat a 
l’enquesta, un 22% ha contestat que en té i en fa un ús decora-
tiu; un 17% ha dit que en té i en fa un ús medicinal; un 53% ha 
contestat que en té i en fa un ús alimentari; un 8% ha dit que no 
en té; i ningú ha triat l’opció No sap/No contesta.

*L’enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un 
mes està oberta a la participació dels ciutadans. Els resultats de cada 
enquesta ciutadana es publiquen al mateix web i en el butlletí munici-
pal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de 
respostes.

opinió

Enquesta Ciutadana

Salutació de l’Alcalde

Acostuma a tenir plantes aromàtiques i remeieres a la 
llar? Quin ús en fa?

Edició, redacció, fotografia, maquetació, correcció ortogràfica i distribució: Ajuntament de Lliçà d’Amunt (carrer d’Anselm Clavé, 73 · Telèfon: 93 841 52 25 · Fax: 93 841 41 75 · 
Adreça electrònica: ajuntament@llicamunt.cat · Web: www.llicamunt.cat · Facebook: www.facebook.com/llicamunt · Twitter: www.twitter.com/llicamunt · Instagram: www.instagram.com/llicamunt 
· Youtube: www.youtube.com/user/ajllicamunt · Horari: de dilluns a divendres, de 8 a 14h, i dilluns, de 16 a19 h)
Disseny de maqueta original: www.layout.cat
Impressió i manipulació: CTL Comunicació · Tiratge: 7.000 exemplars · Paper: UPM MATT 60.0 grs/m2
Dipòsit Legal: B-48615-2007

Ignasi Simón Ortoll 
Alcalde

Si, per usos 
decoratius

Si, per usos 
medicinals

Si, per usos 
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notícies de l’Ajuntament

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.

Leroy Merlin obrirà una botiga a Lliçà d’Amunt
En breu, la gran cadena de bricolatge Leroy Merlin començarà la construcció de la seva nova botiga, la primera al 
Vallès Oriental, amb una superfície de 12.000 metres quadrats i una inversió de 33 milions d’euros.

La cadena francesa de grans 
superfícies de bricolatge Le-
roy Merlin obrirà una botiga al 
nostre municipi el proper mes 
de març del 2018. Amb una 
inversió prevista de 33 milions 
d’euros serà la setena botiga 
de Catalunya i la primera del 
Vallès Oriental.
Aquest nou punt de venda 
estarà situat al nou polígon 
de Can Montcau, als terrenys 
més propers a la C17 i dispo-

sarà d’una superfície de ven-
da de 12.000 metres quadrats. 
En aquesta extensió s’inclourà 
la sala de vendes, un pati de 
materials i una zona “garden” 
o de material per a jardineria.
Aquesta obertura s’emmarca 
en el pla d’expansió 2016-
2020  de la companyia, que 
preveu inaugurar 25 nous 
punts de venda arreu d’Es-
panya en aquest temps. El 
pla a més preveu una inversió 

total de més de 700 milions 
d’euros i la creació de 3.200 
llocs de treball directes i 1.200 
indirectes segons fonts de la 
companyia. 
Des de la regidoria d’Ocupa-
ció ja s’està treballant per a la 
creació d’un conveni per tal 
de canalitzar la contractació 

del nou personal a través de 
l’Ajuntament. 
Leroy Merlin, actualment, es 
la companyia numero ú de 
condicionament de la llar al 
país (bricolatge, construcció, 
decoració i jardineria) amb 
un total de 66 botigues ober-
tes arreu del territori i on l’any 

passat va facturar més de 
1.778 milions d’euros.
L’obertura de la nova botiga 
ha cridat a la inversió d’altres 
empreses que s’han interes-
sat per instal·lar-se al polígon 
com cadenes de restauració 
de menjar ràpid i tallers mecà-
nics per a vehicles. 
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L’Ajuntament va encarregar un 
estudi de viabilitat per a la ins-
tal·lació d’un Parc Tecnològic en 
una part de les instal·lacions i 
equipaments de Can Malé, amb 
la idea d’enfocar-lo a una acti-
vitat econòmica amb potencial 
de creixement i amb sinèrgies 
amb el comerç, la restauració 
i altres activitats econòmiques 
del poble. 
Paral·lelament, l’empresa de 
Canovelles Arts Cervesers, que 
busca un nou emplaçament per 
a la seva nova fàbrica, va mos-
trar interès en Can Malé. 
Per això, es va començar a es-
tudiar el sector de la cervesa 
artesana i va sorgir la proposta 
de creació d’un Clúster de la 
Cervesa Artesana, que s’inicia-
ria amb la creació del Consorci 
Català de la Cervesa Artesana.
La missió d’aquest Consorci 
consistiria en la investigació, 
experimentació i formació de 
futurs empresaris i productors 
d’aquest producte, així com 
contribuir en el desenvolupa-
ment i la dinamització del sec-
tor de la cervesa artesana. Els 
seus membres serien, com a 
mínim, l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt i empreses vincula-
des al sector de la cervesa ar-
tesana interessades a tenir la 
seu social i/o les instal·lacions 

productives a Can Malé.
L’Ajuntament ja ha obtingut el 
compromís per part de Barce-
lona Beer Company i Art Cerve-
sers de realitzar una forta inver-
sió en una planta productiva  de 
cervesa artesana ubicada a Can 
Malé. De fet, aquestes dues em-
preses i l’Ajuntament han redac-
tat i signat un conveni mitjançant 
el qual es comprometen a crear 
la iniciativa mixta públic-privada 
denominada Consorci Català de 
la Cervesa Artesana. En aquest 
document, l’Ajuntament també 
manifesta la seva voluntat que 
la finca de Can Malé aculli la 
seu del futur Consorci i es com-
promet a la cessió al Consorci 
d’espais per a la creació d’una 
planta de producció de cervesa 
artesana i a promoure la modi-
ficació del planejament urbanís-

tic que s’escaigui per fer realitat 
aquesta implantació. 
En la sessió plenària del pas-
sat 30 de març, l’Ajuntament va 
aprovar aquest conveni o do-
cument d’intencions com a pas 
previ a la seva signatura. 
El Gremi d’Hosteleria del Vallès 
Oriental i el Gremi d’Elaboradors 
de Cervesa Artesana i Natural –
GECAN- també s’han mostrat 
interessats en el projecte amb 
la intenció d’organitzar activitats 
formatives.
Amb tot aquest projecte, es 
dotaria el municipi d’una acti-
vitat econòmica generadora de 
llocs de treball, es convertiria 
Lliçà d’Amunt en un referent en 
el sector de la cervesa artesana 
i es potenciaria la restauració i 
el turisme del poble, entre altres 
oportunitats. 

notícies de l’Ajuntament

Futur Consorci Català de 
la Cervesa Artesana a Can 
Malé
L’Ajuntament posa les bases per a la creació d’un futur Consorci 
Català de la Cervesa Artesana en una part de les instal·lacions i 
equipaments de la finca de Can Malé. 

El Mag Lari en el proper 
MUDA’T 2.0
El segon espectacle progra-
mat dins del cicle Muda’t 2.0 
és “Dolce Vita” del Mag Lari. 
Humor, màgia i molta diversió 
s’uneixen a “Dolce Vita”, el nou 
espectacle per a tota la famí-
lia del Mag Lari. Després  dels  
grans  èxits  aconseguits  amb 
“Splend” -dues  temporades  
en  cartell  i  més  de 85.000 es-
pectadors- i “Ozom” –l’espec-
tacle de màgia més vist durant 
el Nadal de 2016-, el Mag Lari 
torna a sorprendre, encantar i 
divertir al seu públic més fidel.  
“Dolce Vita” és un espectacle 
de màgia amb cert aroma italià. 
Una sorprenent i original posada 
en escena fruit de la inspiració 
combinada de la pel·lícula “Dol-
ce  Vita” i el hit musical de Ryan 
Paris. El Mag Lari ens delecta-
rà amb un repertori de jocs de 
mans diferents, ambientats en 
paisatges de la bella Itàlia. En 
aquesta ocasió el Mag Lari ens 
presenta un show àgil i divertit 
en què la ironia va lligada als tò-
pics italians més simpàtics. Mú-
sica, llums i un vestuari exquisit 
completen aquest fantàstic es-
pectacle de màgia en el qual, un 

cop més, el Mag Lari desborda 
la seva manera de fer màgia de-
senfadada i la seva carismàtica 
faceta de showman.  
Aquest espectacle tindrà lloc el 
dissabte 6 de maig, a les 19h, a 
l’ateneu L’Aliança.
El preu de les entrades és de 12 
euros si es compren anticipada-
ment i de 15 euros si es compren 
el dia de la representació. Les 
entrades anticipades es poden 
adquirir del dimecres 5 d’abril 
al divendres 5 de maig online, 
a través del web municipal, o a 
l’OAC de l’Ajuntament. La ta-
quilla s’obrirà a les 18h. L’afora-
ment és limitat. Recordem que 
les persones que es troben en 
situació d’atur i els  menors de 
30 anys empadronats al munici-
pi tenen descompte. I, enguany, 
el descompte per a aturats i per 
a joves menors de 30 anys del 
municipi passa a ser d’un 50% 
(1 entrada per aturat o jove),  
presentant algun document que 
ho acrediti; aquests descomptes 
no són acumulables.
El cicle Muda’t 2.0 compta amb 
la col·laboració de la Diputació  i 
la Generalitat. 

Venda 
d’entrades 
en línia!

Inscripcions per a l’Embarraca’t de Festa Major

Moment de la  signatura del conveni.

La regidoria de Cultura ja treballa 
en el disseny de la propera Fes-
ta Major, que tindrà lloc entre els 
dies 7 i 11 de setembre. 
Una de les activitats amb més re-
llevància i que ja s’ha consolidat 

com un espai de referència de la 
nostra festa, gràcies al seu entorn 
privilegiat, com a punt de trobada 
d’amics i familiars, com a espai 
de la festa més jove i, sobretot, 
gràcies a les entitats que any rere 

any garanteixen el seu funciona-
ment amb el seu esforç i dedica-
ció, és l’espai Embarraca’t.
Les entitats registrades al Registre 
Municipal d’Entitats que vulguin 
gestionar una de les barraques 

de l’Embarraca’t  2017 poden 
formalitzar la inscripció fins al di-
vendres 19 de maig a l’OAC de 
l’Ajuntament. 
Recordem que l’espai està limitat 
a 10 barraques. 

Per a més informació:  regidoria de 
Cultura (938415225) o bé al correu 
electrònic cultura@llicamunt.cat.
Trobareu la normativa, les con-
dicions de participació i el full 
d’inscripció al web municipal.
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Maria Soley, Lliçanenc de l’Any 2017
La biòloga Maria Soley ha estat la persona guanyadora de la votació popular per escollir el Lliçanenc de l’Any 2017, 
la distinció honorífica que enguany es disputava amb el periodista Vicenç Relats i el fotògraf Màrius Gómez.

Lliçanenc de l’Any 2017
L’Ajuntament distingeix anu-
alment aquelles persones fí-
siques o jurídiques que, per 
la seva trajectòria, honoren 
la població. La biòloga Ma-
ria Soley ha estat la persona 
guanyadora de la votació po-
pular per escollir el Lliçanenc 
de l’Any 2017. 
El procediment per elegir el 
Lliçanenc de l’Any 2017 es va 
iniciar, el passat febrer, amb la 
constitució d’una Comissió, 
formada per un representant 
de Càritas Parroquial (Lliça-
nenc de l’Any 2016) i cinc re-
presentants més de diferents 
àmbits del municipi i de l’Ajun-
tament, la qual es va reunir per 
avaluar i proposar tres candi-
dats a Lliçanenc de l’Any 2017: 
el periodista i editor Vicenç Re-
lats, la biòloga Maria Soley i el 
fotògraf i dissenyador Màrius 
Gómez. 
El resultat de les votacions po-
pulars, que van tenir lloc du-

rant el mes de març on-line i 
en diferents equipaments mu-

nicipals, es va donar a conèi-
xer en un acte públic el passat 
21 d’abril, a la sala d’actes de 
la Biblioteca Ca l’Oliveres, on 
la Comissió va anomenar els 
atributs de la persona escolli-

da i l’Ajuntament li va fer lliu-
rament d’una distinció acredi-
tativa. 
Com l’any passat, la perso-
na guardonada amb aquest 
reconeixement honorífic serà 

l’encarregada de dur a terme 
el Pregó de la Festa Major i 
ocuparà un lloc preferent en 
diferents actes organitzats 
pel Consistori local durant 
l’any en curs.

notícies de l’Ajuntament

Representació teatral Diumenge 14 de maig: 
Mercat de segona màEl grup de teatre amateur Pia 

2.5 de l’Escola Pia Balmes de 
Barcelona representarà, el diven-
dres 12 de maig, a les 21.15h, a 
l’ateneu L’Aliança, l’obra de tea-
tre “Un dios salvaje” de Yasmina 
Reza. 
“Un dios salvaje” és una obra de 
la dramaturga francesa Yasmina 
Reza (Le Dieu du Carnage).
Dues parelles es reuneixen per 
discutir sobre la violenta con-
ducta del fill d’uns d’ells -els 
Reille- que ha pegat amb un pal 
al fill dels altres –els Houillé-. El 
que comença com una conversa 
tranquil·la i civilitzada va escalant 
de manera violenta i infantil, con-
vertint la tarda en un caos abso-
lut.
El Grup de Teatre Pia 2.5, de l’Es-
cola Pia Balmes de Barcelona, 

ens presenta, doncs, una comè-
dia àcida. Comèdia perquè fa 
riure i àcida perquè la mordacitat 
amb què parlen els personatges 
i els seus comportaments sobre-
passen tot sovint el to que hau-
rien d’emprar persones adultes i 
pares de família.
Aquest grup de teatre amateur 

desitja que els espectadors riguin 
una estona però també que refle-
xionin sobre com els adults po-
dem arribar a superar les criatu-
res amb segons quines actituds.
Les entrades són gratuïtes i es 
poden recollir a l’OAC de l’Ajun-
tament entre els dies 2 i 12 de 
maig. L’aforament és limitat. 

Dia: cada segon diumenge de mes

Horari: de 9h a 14h

Lloc: plaça de Catalunya

Més informació:
mfs.mercatsegonama@gmail.com

Mercat de segona mà
Dóna una segona vida als objectes que ja no utilitzis; a 
una altra persona li poden ser útils. 

Maria Soley

La lliçanenca Maria Soley és doctora en Biologia per la Universitat de Barcelona 
i professora titular del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de 
la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. La seva trajectòria 
professional i acadèmica es desenvolupa a la Universitat de Barcelona i de 
Calgary (Canadà). En l’àmbit de la recerca científica ha publicat més de 55 treballs 
en revistes internacionals i dirigit 7 tesis doctorals i 14 màsters experimentals, 
sobre temes relacionats amb el control del metabolisme, la funció de factors 
de creixement, especialment del factor de creixement epidèrmic (EGF), i la 
seva participació en la resposta a l’estrès i en el procés d’envelliment. A nivell 
divulgatiu és coautora del llibres “Cos antic, entorn modern. El nostre cos està 
preparat per la vida moderna?” i “Per què envellim?”. 
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Què és un Laboratori de Lectura?
L’activitat de la biblioteca “Contes al vol” d’aquest mes de maig 
oferirà el laboratori de lectura “Quatre caixes i un univers” a càrrec 
de Ruth Coderch, que tindrà lloc el dissabte 13 de maig a les 11h.

notícies de l’Ajuntament

Biblioteca Ca l’Oliveres

EXPOSICIÓ DE PUNTS DE LLIBRE
Fins al 15 de maig
Exposició dels punts llibre presentats al 
V Concurs de punts de llibre organitzat 
per la regidoria de Cultura i l’Espai Jove 
El Galliner. 

EXPOSICIÓ “GUATEMALA, CAMI-
NAR PER PODER SER”
Del 2 al 26 de maig
Recull fotogràfic d’Àngel Bravo, grà-
cies a la col·laboració de Prodessa i 
Proide, sobre els territoris més afectats 
d’un país que, amb el puny ferm, se-
gueix en lluita per la seva dignitat. 

CONCURS DE LES OLORS
Del 2 al 31 de maig

CLUB DE LECTURA PER A JOVES 
“DEIXA’M LLEGIR!”
Dijous 4 de maig Hora: 18h
A càrrec de Joana Moreno i Laura Bar-
tuilli. 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“EL PORT DE LA SELVA DESPRÉS 
DE LES BOMBES” DE VICENÇ RE-
LATS
Dijous 4 de maig Hora: 19h

INSTANTS MUSICALS
Dimarts 9 de maig Hora: 18h
A càrrec d’Anna Sánchez i Mireia Pas-
cal (Clarinets) de l’Escola de Música de 
la Vall del Tenes. 

CLUB DE LECTURA
Dimarts 9 de maig Hora: 18.30h
Tertúlia del lllibre Temps d’innocència 
de Carme Riera. 

TALLER D’INICIACIÓ A L’ART DE 
FER SABÓ COSMÈTIC A PARTIR 
D’EXTRACTES DE PLANTES
Dijous 11 de maig Horari: de 18h a 
20h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a par-
tir del 2 de maig. Places limitades. 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 
“GUIA DELS ARBRES DELS PAÏSOS 
CATALANS” DE RAMON PASCUAL I 
XERRADA
Divendres 12 de maig Hora: 19h
Ramon Pascual ens presentarà el seu 
llibre i ens aproparà als arbres dels Paï-

sos Catalans mitjançant un recull expli-
catiu i fotogràfic. 

CONTES AL VOL: LABORATORI DE 
LECTURA “QUATRE CAIXES I UN 
UNIVERS”
Dissabte 13 de maig Hora: 11h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a par-
tir del 2 de maig. Places limitades.

XERRADA I “TASTET” DE PILATES: 
“VOLS PERDRE PES DE FORMA 
SALUDABLE? ENCARA HI ETS A 
TEMPS!”
Dijous 18 de maig Horari: de 18.30 a 
20h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a par-
tir del 2 de maig. Places limitades. 

NIU DE PARAULES: “BABY’S BEST 
STAR”
Dissabte 20 de maig Hora: 11h
A càrrec de l’Escola Helen Doron. Ac-
tivitat per a nadons on aprendrem an-
glès a través de cançons, rimes i pin-
tura de dits, alhora que promourem el 
vincle entre pares i fills. 
Inscripcions: cal inscripció prèvia a par-
tir del 2 de maig. Places limitades. 

SERVEI DE SALA D’ESTUDI
Del 20 de maig al 18 de juny  
Horari: Dissabte de 16h a 20h i Diu-
menge de 10h a 14h

TALLER CREATIU: “L’AQUARI DE 
COLORS”
Dimarts 23 de maig Hora: 17.30h
Farem un fons marí amb uns peixos de 
molts colors. 
Inscripcions: cal inscripció prèvia a par-
tir del 2 de maig. Places limitades.

XERRADA “LA IMPORTÀNCIA 
DEL JOC I ELS MATERIALS EN LA 
CRIANÇA DELS NOSTRES FILLS”
Dimarts 23 de maig Hora: 17.30h
Adreçat a famílies amb infants de 2 a 
7 anys.
Inscripcions: cal inscripció prèvia a par-
tir del 2 de maig. Places limitades. 

TALLER “CLAUS PER TRANSFOR-
MAR LA TEVA VIDA”
Dilluns 29 de maig Horari: de 17 a 19h
Inscripcions: cal inscripció prèvia a par-
tir del 2 de maig. Places limitades. 

Presentació del darrer llibre 
del lliçanenc Vicenç Relats
El periodista i editor lliçanenc Vicenç Relats presenta el seu llibre de 
postguerra “El Port de la Selva després de les bombes”.

Xerrada entorn del joc educatiu
Què és, materials, presentació i organització de joguines a casa.

“La importància del joc i els ma-
terials en la criança dels nostres 
fills”, aquest és el títol de la xer-
rada que tindrà lloc el dimarts 23 
de maig a les 17:30h a la Bibli-
oteca Municipal Ca l’Oliveres, a 
càrrec de Clara Pons, autora del 
bloc “Tierra en las manos”
(http://www.tierraenlasmanos.

com/)
Els temes que es tractaran seran:
• Què és el joc: Tipus de jocs, 
funcions, beneficis que li aporta 
a l’infant.
• Materials: quins són els mate-
rials de joc més apropiats, valo-
ració de la fusta,  perquè mini-
mitzar els materials de plàstic, 

senzillesa en les joguines, la im-
portància del tacte i els materials 
de joc.
• Presentació i organització de jo-
guines a casa: com col·locar-les 
a l’espai, què oferir a casa (ele-
ments de joc simbòlic, materi-
al no estructurat, elements per 
construir, etc.).

Arran del vuitantè aniversari 
de l’inici de la Guerra Civil, 
el periodista lliçanenc Vicenç 
Relats ha escrit el llibre El  
Port de la Selva després de les 
bombes (Gent i Terra, 2016), 
que reconstrueix coralment 
-amb testimonis en primera 
persona- la difícil postguerra 
d’un poble del Cap de Creus 
que va ressorgir d’entre les 
runes. S’hi tracta l’exili, la re-
pressió i l’esforç de la seva 
gent per sobreviure en la vida 
quotidiana del franquisme, en 
un cas paradigmàtic del que 
va passar a tants altres po-
bles i ciutats catalanes. 
El llibre es presentarà a la 

Biblioteca Ca l’Oliveres el 
dijous 4 de maig, a les 19 
hores, i anirà a càrrec del pe-
riodista Eloi Vila, director del 
programa Trinxeres de TV3. 
El llibre de Vicenç Relats, di-
rector de la revista Vallesos, 
es va presentar públicament 
al Parlament de Catalunya el 
passat 20 d’abril, a càrrec de 
l’historiador Agustí Alcober-
ro, professor d’Història Mo-
derna de la UB, i del perio-
dista Ignasi Aragay, director 
adjunt del diari Ara. L’acte 
estava convocat per la presi-
denta de la cambra, Carme 
Forcadell.
Entre d’altres, el llibre res-

segueix l’exili que va haver 
d’emprendre el portselvatà 
Dalmau Costa i Vilanova, que 
havia estat el cap de Ceri-
monial i Majordomia del Par-
lament de Catalunya entre 
1932 i 1938 i que a Mèxic va 
ser un destacat mecenes cul-
tural i activista polític català.

Un laboratori de lectura és un es-
pai de creació (laboratori) on es 
convida a les famílies a experi-
mentar al voltant de la lectura. La 
intenció dels laboratoris és apren-
dre a llegir amb tots els sentits. 
També ens ajuden a gaudir de la 
lectura i els llibres com si es trac-

tés d’un joc.
“Quatre caixes i un univers” ens 
aproparà a l’obra de l’autora i 
il·lustradora italiana Iela Mari, 
entrarem en el seu univers i des-
cobrirem quatre temes que han 
marcat la seva creació: la meta-
morfosi, la sorpresa, la contem-

plació i els cicles.
L’activitat té l’objectiu d’establir 
vincles entre l’obra de l’autora i al-
tres obres i autors de la Literatura 
Infantil i Juvenil contemporània. 
Va adreçat a infants de 4 a 9 anys 
acompanyats de les seves famí-
lies. Les places són limitades.
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Guardó per la qualitat i la  
transparència comunicativa
L’Ajuntament ha estat guardonat novament amb el Segell 
InfoParticipa, un reconeixement a la qualitat i transparència de la 
comunicació pública local.

Canvi d’ubicació de l’OAC
L’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament, que estava 
situada just a l’entrada de l’edifici, estarà ubicada, a partir del 8 de 
maig, uns metres més enllà, al costat del vestíbul. 
A partir del dilluns 8 de maig, 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà 
(OAC), situada just a l’entra-
da de l’edifici, estarà ubicada 
uns metres més enllà, al costat 
dels vestíbul. D’aquesta mane-
ra, els ciutadans disposaran de 
més espai de sala d’espera.
També hi haurà un mostrador 
d’informació que, a més de 
l’atenció telefònica, agilitzarà 
les gestions ràpides com ven-
da de títols de transport, plà-
nols, etc. 
A més, s’instal·larà un sistema 
automàtic que distribuirà el 
ciutadà segons la gestió que 
vingui a fer. 
I, per a l’atenció al ciutadà, hi 
haurà quatre taules amb més 

separació entre elles per donar 
més privadesa a la gestió que 
es realitzi.

En l’edició 2016 del Segell 
InfoParticipa, el Laboratori 
de Periodisme i Comunica-
ció per a la Ciutadania Plu-
rat (LPCCP) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona ha  
avaluat tots els webs d’Ajun-
taments, Consells Comarcals 
i Diputacions provincials de 
Catalunya, prop de mil, a par-
tir de 52 indicadors de trans-
parència ja establerts en la 
passada edició sobre quatre 

qüestions bàsiques: qui són 
els representants polítics, 
com gestionen els recursos 
col·lectius, com informen de 
la gestió i quines eines ofe-
reixen per a la participació 
ciutadana. En aquesta edició, 
però, s’ha donat més pes  a 
la vessant qualitativa de la 
informació publicada, de ma-
nera que per al lliurament de 
reconeixements s’ha posat 
èmfasi en l’actualització i el 
fàcil accés als continguts pu-
blicats als webs.
L’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt ha aconseguit com-
plir amb 49 dels 52 indicadors 
avaluats, el que representa 
una puntuació del 94,23%. 
A nivell de la comarca (39 

municipis), Lliçà d’Amunt ha 
estat guardonat, juntament 
amb cinc municipis més: 
Granollers, Mollet del Vallès, 
La Garriga, Martorelles i Vall-
romanes.
L’acte de lliurament de guar-
dons del Segell Infopartici-
pa va tenir lloc el passat 19 
d’abril a la sala d’actes del 
Rectorat de la UAB, presidit 
per la Rectora Margarita Ar-
boix Arzo.

Els vehicles municipals 
llueixen la nova imatge 
corporativa

Ubicació de l’OAC fins ara.
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Manteniment 
d’instal·lacions esportives
La Regidoria d’Esports porta 
a terme tasques de manteni-
ment de les instal·lacions es-
portives a través d’empreses 
especialitzades en el sector. 
El passat mes de març es va 

fer  el manteniment preventiu 
de les cistelles del Pavelló, la 
descompactació i pentinat de 
la gespa del Camp de futbol i 
la reparació i repintat de línies 
del paviment del Pavelló.

1a Jornada Esportiva per a 
Gent Gran
Hi haurà activitats esportives variades, dirigides per monitors,  
adreçades a persones majors de 60 anys. 
La regidoria d’Esports ha 
organitzat la 1a Jornada Es-
portiva per a Gent Gran, que 
tindrà lloc el dimecres 3 de 
maig, durant el matí (de 9h a 
12.30h aproximadament), al 
Pavelló d’Esports. Hi haurà 
activitats esportives dirigides 
d’una durada aproximada 
d’uns 35 minuts cadascu-
na. Aquestes activitats se-
ran variades: aeròbic, salsa, 

zumba, ioga, estiraments..., 
sempre dinamitzades per un 
monitor.
Aquesta jornada està oberta a 
persones majors de 60 anys, 
tant si fan activitat física a 
alguna instal·lació municipal 
com si no, sempre i quan no 
tinguin cap patologia que els 
ho impedeixi i que faci que 
aquestes activitats els puguin 
ser perjudicials per la salut.

Per participar-hi cal fer una 
inscripció prèvia al Pavelló 
d’Esports, al Centre Civic Pa-
laudàries o al Centre Cívic Ca 
l’Artigues, presencial o tele-
fònica, fins al 2 de maig.
Els assistents han de portar 
roba esportiva, bambes es-
portives i una tovallola petita. 
No es  podran fer les classes 
si no s’hi participa amb la in-
dumentària esmentada.

Festival de cloenda 
d’activitats esportives
El Festival de cloenda de les ac-
tivitats esportives infantils, per a 
adults i per a gent gran que es 
realitzen al Pavelló d’Esports tin-
drà lloc el diumenge 28 de maig 
a les 12h al Pavelló d’Esports. 
Tots els esportistes participants 

oferiran una exhibició de les ac-
tivitats  que han estat realitzant 
durant la temporada 2016-17 
com Steps, Jazz, Hip-hop, Gim 
jove, Activitat física gent gran, 
etc. 
Us hi esperem! 

“A Lliçà, les persones abans 
que les fronteres”

Signatura de convenis 
amb entitats esportives

L’Ajuntament ha signat convenis 
de col·laboració amb diferents en-
titats esportives locals: Club Patí 
Lliçà d’Amunt, BMX Vallès Club, 
Club Esportiu Lliçà d’Amunt, Club 
Futbol Sala Lliçà d’Amunt, Amunt 
Club Ciclista, Club Esportiu Sho-
rin-Ryu Karate Goshin-do, Club 
Bàsquet Lliçà d’Amunt i Club Pa-
tinatge Artístic Lliçà d’Amunt. 
Amb aquests convenis, l’Ajun-
tament, a través de la regido-
ria d’Esports, es compromet 

a dotar d’un ajut econòmic 
aquestes entitats locals per a 
dur a terme iniciatives i projec-
tes relacionats amb la forma-
ció esportiva i l’esport femení. 
L’aportació global de l’admi-
nistració local per a aquest 
àmbit és de 64.205€. 
L’Ajuntament considera neces-
sari promoure la formació i la 
competició federada esportives 
en infants i joves, i fomentar la 
igualtat de gènere en l’esport. 

Aquest és el títol de la Jornada Solidària que tindrà lloc el dissabte 
27 de maig en suport als refugiats.  

A iniciativa dels centres edu-
catius del municipi, que van 
manifestar a l’Ajuntament les 
seves inquietuds i les del seu 
alumnat envers el conflicte ar-
mat de la Mediterrània, l’ad-
ministració local coordina la 
Jornada Solidària “A Lliçà, les 
persones abans que les fron-
teres”, que tindrà lloc el dis-
sabte 27 de maig, durant tot 
el dia, a l’ateneu l’Aliança i el 
seu entorn. 
Aquesta diada, en suport dels 
refugiats, estarà plena d’acti-
vitats de tot tipus: de sensi-
bilització amb conferències 
i exposicions; lúdiques amb 
propostes musicals i teatrals 
a càrrec d’entitats i alumnat 
dels centres educatius; i de 
recaptació amb la venda de 
productes i elements per do-
nar-los a una ONG concreta 
per tirar endavant un projec-
te determinat que incidirà di-
rectament en una millora de 
les condicions precàries que 

pateixen els refugiats actual-
ment en les zones de pas i els 
camps d’acollida al llarg de tot 
el recorregut que fan afina a 
trobar un lloc segur on iniciar 
una nova vida. 
L’Ajuntament ha fet una crida a 
totes les entitats del municipi, 
independentment de l’activitat 
que realitzin, perquè se sumin 
a aquesta iniciativa de la co-
munitat educativa i l’Ajunta-
ment i participin a la jornada 
organitzant alguna activitat lú-

dica, esportiva, cultural, de re-
captació de fons...i, així, entre 
tots, puguem aconseguir que 
la diada sigui lluïda, participa-
tiva i, sobretot, solidària amb 
els més desfavorits. 
Aquesta iniciativa serà, de ben 
segur, un gran dia de germa-
nor i de solidaritat. 
Trobareu tota la programació 
de la Jornada Solidària “A Lli-
çà, les persones abans que 
les fronteres” en el web muni-
cipal. 
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L’Ajuntament vol posar en 
marxa el Consell d’Infants de 
Lliçà d’Amunt el proper curs 
2017-2018. Per això, ha d’ela-
borar les bases reguladores 
d’aquest òrgan de participació 
ciutadana on els nens i nenes 
opinaran, proposaran i deci-
diran temes del pobles que 
els afectin. Per a l’elaboració 
d’aquestes bases regulado-
res, l’Ajuntament ha comptat 
amb la col·laboració d’una vo-
luntària, estudiant d’Educació 
Social de la Universitat de Bar-
celona, que ha acompanyat el 
procés.
En primer lloc, es va contituir 
una comissió de treball for-
mada per un alumne de ca-
dascun dels grups de cinquè 
i sisè de les tres escoles del 
municipi, un total de tretze in-
fants. Aquests nens i nenes es 
van escollir a l’atzar a partir 
d’uns tallers participatius que 
es van fer a les aules. Aquesta 
comissió de treball es va reu-
nir en quatre sessions durant 
els mesos de març i abril i els 
seus membres van ser els en-
carregats  de representar els 

seus companys explicant les 
aportacions de tots els nens 
i nenes  de cinquè i sisè del 
municipi per al debat i la con-
figuració del Consell d’Infants 
de Lliçà d’Amunt. Finalment, 
la comissió de treball es va re-
unir amb l’Alcalde i el regidor 
d’Educació per explicar-los tot 
el treball fet i com es vol que si-
gui el Consell d’Infants de Lliçà 
d’Amunt. 
L’Ajuntament aposta per la 
creació del Consell d’Infants 

de Lliçà d’Amunt amb l’objec-
tiu de fomentar la participació 
dels nens i nenes en els afers 
del municipi, promoure els 
drets de la infància i educar-los 
en el joc democràtic. “Es tracta 
d’un un òrgan de participació 
que reconeix que els nens i ne-
nes poden incidir en el poble, 
pensar-lo i transformar-lo i és 
una oportunitat d’enfortir la mi-
rada plural que volem pel nos-
tre municipi”, comenta el regi-
dor d’Educació, Fran Sánchez. 

Primers passos per a la 
creació del Consell d’Infants
L’Ajuntament ha aprovat, en Junta de Govern, la creació del Consell 
d’Infants de Lliçà d’Amunt, un òrgan de participació ciutadana on 
els nens i nenes opinin, proposin i decideixin temes del poble que 
els afectin.

Comissió de Treball.

La veu dels joves:     
Del Vallès al Cim 
La Núria Balaguer (26), la Clàu-
dia Canadell (26) i el Sergi Del-
gado (27) fa més d’un any que 
organitzen sortides a la munta-
nya. La regidoria de Joventut 
ha volgut trobar-se amb ells 
per conèixer la seva experièn-
cia.
Què es Del Vallès al Cim?
N: Muntem una sortida men-
sual a la muntanya, que acos-
tumen a ser de 4 o 5 hores. 
Sempre hem volgut fer sorti-
des però mai teníem amb qui 
fer-les, fins que vam decidir 
organitzar-nos perquè pugui 
venir qui vulgui.
Com us organitzeu interna-
ment? 
N: La Clàudia i jo decidim el 
cim i escollim la ruta amb aju-
da d’algunes pàgines web, i 
amb un GPS del mòbil l’anem 
seguint per no perdre’ns. En 
acabar la sortida, la Clàudia 
escriu una crònica perquè el 
Sergi pugui penjar-la al bloc i a 
les xarxes.
Què és el que més us agrada 
del que feu? 
N: M’agrada poder dedicar un 
cop al mes a fer una cosa que 
m’agrada.
C: La satisfacció personal de 
muntar sortides com aquestes 
un mateix des de zero.
S: És una manera de trencar 
amb la monotonia del dia a dia.
Quant de temps hi dediqueu? 
N: El poc temps que podem: 
un dia al mes per fer la sortida 

i un parell d’hores de prepara-
ció prèvia per decidir la ruta, 
preparar-la, etc. I després fer la 
crònica i la difusió a les xarxes.
S: Com que som amics, quan 
ens veiem per altres coses 
també aprofitem per parlar-ne.
Què creieu que us aportarà 
aquesta experiència en la 
vostra vida social o laboral?
N: El fet de dir a una entrevista 
de feina que ets una persona 
amb iniciativa, emprenedora, 
que organitzes coses i mobi-
litzes gent, de vegades pot ser 
un punt a favor. 
S: També fem una labor social. 
Si tu portes gent a la muntanya 
i aprèn a estimar la natura, quan 
arribin a casa seran més consci-
ents de cuidar el medi ambient.
C: També pots conèixer gent 
nova.
Què li diríeu a un jove que vol 
venir a fer sortides amb vos-
altres?
C: Que ho provi. El pitjor que 
podria passar és que no li 
agradés, però només perdrà 
un dia del mes. Sense cap 
compromís!
S: Poden trobar tota la infor-
mació a les nostres xarxes, 
allà expliquem totes les rutes i 
tenen un espai per apuntar-se. 
L’únic requisit és ser major de 
18 anys per que tothom ha de 
ser responsable de si mateix.

Pots llegir l’entrevista completa 
a: www.espaijovegalliner.catServei de sala d’estudi en 

caps de setmana

Del 20 de maig al 18 de juny 
s’habilitarà la sala d’actes 
de la biblioteca per tal de 
donar resposta als estudi-
ants de batxillerat i universi-
taris que necessitin un espai 

en silenci per preparar-se els 
exàmens.
La sala estarà oberta en el 
següent horari:

Dissabtes, de 16 h a 20 h
Diumenges de 10 h a 14 h 

La Biblioteca Ca l’Oliveres ofereix el servei de sala d’estudi en època 
d’exàmens.
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Espai Jove El Galliner

FORMA’T +16
Dimarts 2 de maig
Recerca de feina a través de les 
xarxes socials. Coneixes Linke-
dIn? Saps treure-li profit per bus-
car feina? Saps com trobar ofer-
tes a Facebook i Twitter? No et 
perdis aquest taller que t’ajudarà 
en la teva recerca de feina. Es re-
comana portar els perfils creats a 
les diferents xarxes socials. 
Lloc: sala multimèdia de Bibliote-
ca Ca l’Oliveres
Inscripcions: cal inscripció prèvia. 
Places limitades. 

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL
Dimecres 3 de maig
Aquest mes trobaràs tota la infor-
mació actualitzada sobre Recerca 
de feina per Internet al Punt d’In-
formació del Galliner, als taulells 
informatius i al web espaijovega-
lliner.cat. 

SI ETS JOVE... MOU-TE!
Divendres 5, 12, 19 i 26 de maig
Vols proposar noves activitats per 
a l’Espai Jove El Galliner (tallers, 
xerrades, sortides, festes, projec-
tes...? T’esperem totes les tardes 
dels divendres! Vine, proposa, or-
ganitza i mou-te! 

TARDES CREATIVES
Dimecres 10 de maig
Taller de “Phototransfer” en cai-
xes de fusta. Vine i aprèn a de-
corar una capseta de fusta amb 
aquesta tècnica, podràs tenir una 
capseta de decoració amb la teva 
fotografia preferida! Nosaltres po-
sem tot el material.  

REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE 
ELS CASALS D’ESTIU I JOVE
Dijous 11 de maig
Reunió informativa per a pares 
i mares interessats en el Casal 
Jove i el Casal d’Estiu.  
Hora: 19h
Lloc: sala d’actes de la Biblioteca 
Municipal Ca l’Oliveres

CUINA JOVE
Dimecres 17 de maig
Vols aprendre a cuinar? Un cop al 
mes realitzarem tallers de cuina 
jove, receptes fàcils i ràpides per 
cuinar sense pares! Nosaltres po-
sem tots els ingredients.

TARDES CREATIVES
Dijous 18 de maig
Àlbum de fotos amb Scrapbooking. 
Fes-te un àlbum personalitzat i en-
ganxa les fotos que més t’agradin, 
decorant-les com vulguis. Vine 
amb amics i amigues i us podreu 
fer fotos divertides al Galliner per al 
vostre àlbum.

COSTURA FÀCIL
Dimecres 24 de maig
Vols aprendre a fer un coixinet rela-
xant amb flors d’espígol? Doncs no 
t’ho perdis, aprendre a cosir no es 
tan difícil! 

* Tots els tallers comencen a les 
17:30h, 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.

El jovent del Galliner va realit-
zar la primera sortida jove, el 
passat 31 de març, dins del 
projecte “Si et jove... Mou-te!” 
de la regidoria de Joventut. 
L’objectiu d’aquest projecte és 
fomentar la participació del jo-
vent del municipi, organitzant 
les activitats que proposin.  
La primera activitat va consistir 
a anar al cinema, a Granollers, 

a veure una pel·lícula escolli-
da per tot el grup, “Es por tu 
bien”.  Van passar una tarda 
molt divertida i, a més, van po-
der anar al cinema per un preu 
molt econòmic, 4€ , on estava 
inclòs l’entrada al cinema i el 
transport públic. 
Et perdràs la propera activi-
tat? Ja ho saps,  “Si ets jove... 
Mou-te!”. 

Sortida al cinema
Aquesta activitat formava part del projecte 
“Si ets jove... Mou-te!”.

La regidoria de Joventut va 
portar a terme, el passat dilluns 
13 de març, la primera Jornada 
de representants estudiantils 
amb delegats i delegades de 
classe, consellers i conselle-
res escolars i representants de 
l’Associació d’Estudiants, de 
l’institut Lliçà i de l’institut Hi-
pàtia d’Alexandria.
L’objectiu principal de l’activitat 
és fomentar la participació dels 
estudiants en el dia a dia del 
seu institut i del municipi. Els 31 
joves participants van aprendre 
quins són els òrgans de partici-
pació formals i no formals dels 
seus centres, així com recur-
sos per millorar la seva tasca 
com a representants dels seus 

companys i companyes. I els 
estudiants van poder disse-
nyar propostes d’activitats per 
fer conjuntament entre els dos 
instituts de cara al futur.  
La jornada, organitzada amb 

la col·laboració de l’Associació 
de Joves Estudiants de Catalu-
nya (AJEC), pretén ser un espai 
de trobada estable entre els 
representants dels dos centres 
escolars de secundària.

1a Jornada de representants 
estudiantils
Aquesta activitat vol ser un espai de trobada estable entre els 
representants estudiantils dels dos instituts amb l’objectiu de 
fomentar-los la participació en els centres escolars i en el municipi. 

Participants a la jornada.

Forma’t +16: 
Xarxes socials per 
trobar feina
Forma’t +16 dóna informació als joves sobre 
temes del seu interès.

Aquest mes de maig, dins del 
projecte Forma’t +16 de la re-
gidoria de Joventut, es parlarà 
de l’ús de les xarxes socials 
com a recurs a l’hora de cer-
car feina. Es parlarà de xarxes 
socials que tenen com a ob-
jectiu aquesta tasca, com per 
exemple LinkedIn, i d’altres, 
que tot i no ser específiques 

per a la recerca de feina, po-
den ser una bona opció per 
trobar ofertes. 
Aquest taller tindrà lloc el di-
marts 2 de maig, a les 17.30h, 
a la sala multimèdia de la Bi-
blioteca Municipal Ca l’Olive-
res. Per assistir-hi  només cal 
apuntar-se prèviament, ja que 
les places són limitades. 

És recomanable portar un Pen 
Drive a la sessió. 
A més, qui ho consideri opor-
tú, podrà demanar hora per a 
un assessorament personalit-
zat per aprofundir més en el 
seu cas personal.
El Punt d’Informació Juvenil 
farà especial èmfasi en temes 
laborals durant tot aquest mes.  
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Arranjament d’habitatges per 
a gent gran
L’Ajuntament s’ha tornat a adherir al programa d’Arranjament 
d’habitatges per a gent gran promogut per la Diputació, la qual 
n’hi ha concedit 21, que han passat de bany amb banyera a bany 
amb dutxa. 

Aquest programa té com a ob-
jectiu facilitar reformes bàsi-
ques als habitatges de les per-
sones grans més vulnerables 
per garantir les condicions de 
seguretat, higiene i habitabilitat 
mínimes, afavorint l’accessibi-
litat i les condicions de vida de 
la persona dins de la seva llar.
Es tracta, per tant, de petites 
reformes imprescindibles per-
què la persona beneficiària 
gaudeixi d’autonomia i quali-
tat de vida en el seu domicili.
El programa es destina a per-
sones majors de 65 anys que 
es trobin preferentment en al-
guna d’aquestes situacions:

- Persones amb dificultats 

per realitzar les activitats 
de la vida diària.
- Persones amb pocs recur-
sos econòmics.
- Persones que tinguin acre-
ditada la seva condició de 
discapacitat o situació de 
dependència.
- Persones majors de 80 
anys que visquin soles o 
amb una altra persona gran.

El cost de les obres és assumit 
per la Diputació en un 80% i el 
20% restant s’assumeix entre 
l’Ajuntament i la família benefi-
ciària de l’arranjament, en fun-
ció dels seus ingressos.
La regidoria d’Acció Social és 
qui gestiona aquests ajuts.  

notícies de l’Ajuntament

Ajut de la Diputació per al 
foment de l’ocupació
La Diputació va aprovar, el 
passat 23 de febrer, el Pro-
grama complementari de 
foment de l’ocupació 2017-
2018, per a plans d’ocupa-
ció, cursos de formació i/o 
suport a empreses i entitats 

del tercer sector, dins el qual-
han concedit a l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt un ajut to-
tal i desglossat per als anys 
2017 i 2018 de 225.807,53€ 
(112.903,76€ anualitat 2017 i 
112.903,77€ anualitat 2018). 

Espai de recerca laboral
L’Ajuntament, amb la col·la-
boració del Servei d’Empresa 
i Ocupació de la Vall del Tenes 
(SEOVT), ofereix sessions per 
a la recerca de feina a totes 
aquelles persones que no dis-
posin d’accés o bé tinguin un 
baix nivell de domini d’Inter-
net i de l’ordinador. 
Aquestes sessions consta-
ran de dues parts. La primera 
part serà de caire més teòric, 
on es tractaran temes relaci-
onats amb la recerca de feina 
com: el Currículum Vitae i la 
carta de presentació,  canals 

de recerca de feina, simulació 
d’entrevistes... En la segona 
part es posaran en pràctica 
els coneixements apresos, a 
través de l’ordinador. 
Els assistents estaran acom-
panyats en tot moment per 
un/a orientador/a. 
Les sessions es duran a ter-
me al SEOVT, tots els dilluns a 
partir de les 17h. 
Per assistir-hi només cal tru-
car al 93 841 52 25 i preguntar 
pel servei o bé enviar un cor-
reu a llam.promoeco@llica-
munt.cat.  

Commemoració del Dia de la 
Salut de les Dones
Per commemorar aquesta efemèride, l’Ajuntament ha organitzat 
algunes activitats centrades en la millora de la salut de les dones. 
El Dia Internacional d’Acció 
per a la Salut de les Dones (el 
28 de maig) sorgeix a partir 
d’una reunió realitzada des-
prés de la V Trobada Interna-
cional Dona i Salut celebrada 
l’any 1987 a Costa Rica. La 
Xarxa de Salut de les Dones 
Llatinoamericanes i del Ca-
rib va proposar el 28 de maig 
com una data per a la mobi-
lització i la reivindicació, on la 
salut de les dones fos la pro-
tagonista, amb la intenció de 
fer visibles les desigualtats 
de les dones en temes de 
salut i afavorir les polítiques 
públiques que promoguin la 
cura de la salut de les dones.

Segons defineix l’Organit-
zació Mundial de la Salut, 
s’entén per Salut el complet 
benestar físic, mental i soci-
al, i no solament l’absència 
de malaltia. 
Per commemorar aquesta 
efemèride, el Pla d’Igualtat 
Dona-Home (PADI) de la re-
gidoria d’Acció Social orga-
nitza cada any algunes acti-
vitats centrades en la millora 
de la salut de les dones des 
de diferents perspectives. 
Per aquesta edició, ha orga-
nitzat un taller de sòl pèlvic 
i un concurs de paelles amb 
paella popular. Per a més in-
formació i per a inscriure’s 

en aquestes dues activitats, 
cal adreçar-se a la regidoria 
d’Acció Social (92 860 72 20). 
A més, la programació d’en-
guany també inclou dues 
activitats organitzades per 
la Biblioteca Ca l’Oliveres: la 
xerrada i “tastet” de Pilates 
“Vols perdre pes de forma 
saludable? Encara hi ets a 
temps!” i el taller “Claus per 
trasformar la teva vida”. 

Programació commemorativa 
del Dia de la Salut de les Dones

“VOLS PERDRE PES DE FORMA 
SALUDABLE? ENCARA HI ETS A 
TEMPS!”: XERRADA I “TASTET” 
DE PILATES
Dijous 18 de maig 
A càrrec de la Dra. Lourdes Martin. 
Es donaran consells per seguir una 
alimentació sana i tenir un pes equi-
librat durant tot l’any. I, en acabar, 
qui ho vulgui podrà fer un breu inici 
al Pilates. Amb la col·laboració de 
l’Equip d’Atenció Primària de la Vall 
del Tenes i de la regidoria d’Esports. 
Horari: de 18.30h a 20h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres 
Inscripcions: cal inscripció prèvia 
a partir del 2 de maig. Places limi-
tades. 

TALLER: “CLAUS PER TRANS-
FORMAR LA TEVA VIDA” 
Dilluns 29 de maig
A càrrec de Mª José Chinchilla, 
psicòloga clínica amb perspectiva 
de gènere. Es treballaran estratègi-
es necessàries per aconseguir una 
veritable transformació de la nostra 

vida. Els temes que es treballaran 
seran: Millorar l´autoestima; Afron-
tament de pors; Ampliar la nostra 
zona de confort; Com allunyar-nos 
de les persones tòxiques.
Horari: de 17h a 19h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres 
Inscripcions: cal inscripció prèvia a 
partir del 2 de maig. Places limitades.

TALLER DE SÒL PÈLVIC
25 i 30 de maig, i 1 de juny 
Per practicar gimnàstica abdominal, 
exercicis amb la musculatura del sòl 
pèlvic i treball corporal. A càrrec de 
Sandra Lozano (Maha Devi), tera-
peuta Gestalt.
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres 
Més informació i inscripcions: regi-
doria d’Acció Social (938 607 220)

CONCURS DE PAELLES I PAELLA 
POPULAR
Dissabte 20 de maig
Lloc: Parc de Can Godanya
Més informació: regidoria d’Acció 
Social (938 607 220)
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Activitats esportives per a nens i nenes

S’apropa l’estiu i la regidoria d’Esports proposa activitats esportives, per a totes les edats, per no quedar-se a 
casa i per poder passar-ho bé durant les vacances d’estiu tot fent esport: les activitats esportives per a nens i 
nenes i les classes d’aquagim per a adults i gent gran. 

Aquagim per a adults i gent 
gran
La regidoria d’Esports organit-
za Aquagim per a adults i gent 
gran.
AQUAGIM PER A ADULTS 
(fins a 59 anys):
Dies: dilluns i dimecres, del 27 
de juny al 30 de juliol.
Horari: de 9h a 9.50h.
Lloc: Piscina Municipal.
Preu: gratuït per a les perso-
nes abonades al gimnàs del 
Pavelló. Per a la resta, el preu 
és de 24,50€ (rebut domiciliat).
AQUAGIM PER A GENT 
GRAN (més de 60 anys):
Dies i horaris: del 27 de juny 
al 30 de juliol.
- Grup 1: dilluns i dimecres, de 
10h a 10.50h.
- Grup 2: dimarts i dijous, de 
9h a 9.50h.
Lloc: Piscina Municipal.
Preu: gratuït per a les per-
sones abonades al gimnàs 
del Pavelló. Per a les perso-
nes empadronades a Lliçà 
d’Amunt, 12€. Per a la resta, el 
preu és de 24,50€ (rebut do-
miciliat). 

Inscripcions: Les places són 
limitades i les incripcions s’han 
de formalitzar a partir del 2 de 
maig i fins al límit de places, 
de dilluns a divendres, de 8h a 
13h i de 16.30h a 22h, al Pave-
lló d’Esports. No s’acceptaran 
inscripcions fora d’aquest ter-
mini. La baixa  de la inscripció 
amb la devolució de l’import 
es podrà fer fins al 10 de juny; 
a partir d’aquest dia no es re-
tornarà l’import. Tot i això, les 
peticions de baixa justificades 
seran valorades per la comis-
sió pertinent. 
Documentació: fotocòpies 
de les dades bancàries on 
aparegui el nom del titular del 
compte corrent, del DNI del 
titular del compte corrent i de 
la targeta sanitària del partici-
pant. No es podrà formalitzar 
la inscripció si no es porten 
tots els documents necessa-
ris. 
Més informació: Pavelló 
d’Esports (tel. 93 860 70 25; 
c/e esports@llicamunt.cat).

Si vols gaudir d’uns matins 
entretinguts i divertits, conèi-
xer nous amics, fer moltes 
activitats, treballs manuals, 
esports, jocs tradicionals, 
balls, activitats a l’aire lliure, 
inflables, circuits diversos,  
bany a la piscina, activitats 
puntuals en anglès, activitats 
sorpresa i moltes altres co-
ses,  entre les quals destaca 
la tradicional acampada pels 
participants de 1r de Primà-
ria a 2n d’ESO, Apunta’t  a 
les Activitats esportives per 
a nens i nenes!
Totes aquestes activitats es-
tan adaptades a l’edat dels 
participants i compten amb 
monitors i monitores for-
mats. 
Per participar-hi cal tenir una 
franja d’edat determinada, 
que va des de P3 fins a 2n 
d’ESO, és a dir, nascuts en-
tre els anys 2003 i 2013. 
Dies: del 26 de juny al 28 de 
juliol. 
Horari: de 9h a 13h. 
Lloc: El lloc depèn de cada 
activitat: Pavelló d’Esports, 

Piscina Municipal, Camp 
de Futbol, l’escola Lliçà 
d’Amunt o altres instal·laci-
ons municipals.
Serveis: Com sempre, hi 
haurà servei d’acollida, de 
8.30h a 9h al Pavelló d’Es-
ports i de 13h a 13.30h a la 
Piscina Municipal. També hi 
haurà servei de menjador de 
13h a 15h a l’escola Lliçà 
d’Amunt.  
Preus i descomptes: En el 
requadre adjunt a la notícia 
podeu veure els preus de les 
activitats i del servei de men-
jador segons la durada  (d’un 
mínim de dues setmanes a 
un màxim de cinc setmanes). 
El servei d’acollida és gratu-
ït. Els nens i nenes empadro-
nats a Lliçà d’Amunt poden 
optar a descomptes. També 
els podeu consultar en el re-
quadre adjunt.  
Inscripcions: del 2 al 31 
de maig, de dilluns a diven-
dres, de 8h a 13h i de 16.30h 
a 22h, al Pavelló d’Esports. 
No s’acceptaran inscripci-
ons fora d’aquest termini. La 

inscripció ha d’anar a càrrec 
d’una persona major d’edat 
que sigui el titular del comp-
te corrent on es domiciliarà 
el pagament. La baixa  de la 
inscripció amb la devolució 
de l’import dels serveis con-
tractats es podrà fer fins el 
2 de juny; a partir d’aquest 
dia no es retornarà l’import 
dels serveis contractats. Tot 
i això, les peticions de baixa 
justificades seran valorades 
per la comissió pertinent.   
Documentació: fotocòpies 
de les dades bancàries on 
aparegui el nom del titular 
del compte corrent, del DNI 
del titular del compte cor-
rent i de la targeta sanitària, 
i foto actual de mida carnet 
del participant. No es podrà 
formalitzar la inscripció si no 
es porten tots els documents 
necessaris.
Més informació: Pavelló 
d’Esports (tel. 93 860 70 25; 
c/e esports@llicamunt.cat), 
durant la reunió informativa 
i durant el període d’inscrip-
cions. 

- 25% de descompte per al segon germà inscrit i 30% de 
descompte per a famílies monoparentals i nombroses, aplicat 
a tots els membres en aquest darrer cas. Cal presentar llibre 
de família i carnet de família nombrosa o monoparental. Tam-
bé s’aplicarà aquesta quota si es tenen germans apuntats a 
altres casals organitzats per l’Ajuntament.
- Beques per a famílies que no cobrin cap prestació econòmi-
ca. Cal sol·licitar-la a la regidoria d’Acció Social. 

* Aquests descomptes no són acumulables. 

Estiu esportiu

Descomptes i ajuts per a empadronats 
al municipi

Reunió informativa
Es farà una reunió informativa el dilluns 12 de juny, a les 18.30h, a la sala d’actes de la Biblioteca 
Municipal Ca l’Oliveres. 

Preus (rebut domiciliat)
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Casal d’Estiu
La regidoria de Joventut i el Grup d’Esplai han organitzat el Casal 
d’Estiu, amb l’objectiu que els nens i nenes visquin al màxim les 
vacances d’estiu.
Vols conèixer els secrets més 
amagats de Lliçà d’Amunt?
Aquest estiu descobrirem les 
històries, llegendes i misteris 
que amaga el nostre poble. 
A les masies, l’Església, les 
ermites, la Torre del Pla... i 
potser fins i tot a l’Ajunta-
ment o en algunes entitats lo-
cals s’amaguen misteris que 
desvetllarem durant el Casal 
d’estiu d’aquest any.
T’atreveixes a investigar els 
racons de Lliçà d’Amunt com 
faria un detectiu?
La regidoria de Joventut i el 
Grup d’Esplai treballen con-
juntament en la preparació del 
Casal d’estiu d’enguany, amb 
l’objectiu de crear un entorn 
de descoberta, d’aventures, 
diversió i lleure, tot educant 
en la vessant afectivo-social: 
educar en valors, educar per 
la igualtat, educar per la pau 
i el conflicte i educar per l’es-
perit crític; aquests són els 
eixos principals que fan de 
les activitats del Casal d’Es-

tiu quelcom més que entre-
teniment. S’ofereixen experi-
ències vitals, d’enriquiment 
i creixement personal, d’ad-
quisició d’autonomia i cons-
ciència democràtica. 
Al Casal d’Estiu 2017 els nens 
i nenes podran passar jorna-
des plenes d’activitats varia-
des i dissenyades per atendre 
totes les edats, a través de 
les quals construeixin conei-
xement de manera autòno-
ma, juguin de manera coope-
rativa,  creïn vincles amb els 
seus iguals i exprimeixin les 
experiències de l’estiu al mà-
xim. Una d’aquestes activi-
tats és la piscina, on cada dia 
podran jugar i refrescar-se. 
Aquest casal s’adreça a nens 
i nenes que aquest curs esco-
lar 2016-2017 han fet de P3 
fins a 6è de Primària.
El Casal d’Estiu començarà 
el 26 de juny i finalitzarà el 
28 de juliol. La durada pot 
ser de 2, 3, 4 o 5 setmanes 
(En el cas de dues setmanes, 

hauran de ser consecutives). 
Es pot triar entre matí i tarda 
(de 8.30h a 16.30h) o només 
matí (de 8.30h a 13h). I es farà 
a l’escola Lliçà d’Amunt.
També s’ofereixen els serveis 
d’acollida matinal (de 7.30h a 
8.30h) i de menjador (de 13h 
a 15h).
Les inscripcions tindran 
lloc del 2 al 31 de maig, de 
dilluns a divendres, de 8h a 
14h, i dilluns, de 16h a 19h, 
a Oficina d’Atenció al Ciuta-
dà (OAC) de l’Ajuntament. No 
s’acceptaran inscripcions ni 
modificacions fora d’aquest 
termini, només en casos jus-
tificats. L’ampliació de set-
manes addicionals fora del 
termini d’inscripcions s’ac-
ceptaran si no altera la ràtio 
dels grups. I no es retorna-
ran imports si es produeixen 
baixes o modificacins fora de 
termini, només en circums-
tàncies justificades, que se-
ran estudiades per una co-
missió.  

Preus

Per a més informació, podeu adreçar-vos a l’OAC de l’Ajunta-
ment, al web municipal www.llicamunt.cat i al web de Joven-
tut www.espaijovegalliner.cat.   

Informació

- 15% de descompte per a socis i sòcies de l’Espai Jove El Galliner (s’ha de presentar el carnet o el comprovant de la inscripció). 
- 25% de descompte per al segon germà inscrit i 30% de descompte per a famílies monoparentals i nombroses, aplicat a tots els membres en aquest darrer cas. 
Els descomptes s’aplicaran només en la quota de matí. Cal presentar llibre de família i carnet de família nombrosa o monoparental. També s’aplicarà aquesta 
quota si es tenen germans apuntats a altres casals organitzats per l’Ajuntament.
- Beques per a famílies que no cobrin cap prestació econòmica. Cal sol·licitar-la a la regidoria d’Acció Social. 

Descomptes i ajuts per a empadronats al municipi

Es farà una reunió informativa per a pares el dijous 11 de maig, a les 19h, a la sala d’actes de la Biblioteca Municipal Ca l’Oliveres. També hi haurà una segona 
reunió el dijous 22 de juny, a les 19h, a l’escola Lliçà d’Amunt, on es podrà conèixer l’equip de monitors, la programació i resoldre dubtes.

Reunió informativa
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Casal Jove
La regidoria de Joventut torna a organitzar el Casal Jove, amb 
l’objectiu que els joves passin unes vacances d’estiu plenes 
d’activitats.
Després de l’èxit de partici-
pació en el Casal Jove i de la 
valoració tan positiva dels par-
ticipants, la regidoria de Jo-
ventut ha apostat un any més 
per aquesta activitat pensada 
per als joves que vulguin pas-
sar una temporada de vacan-
ces plena d’activitats, aventu-
res i moments per recordar. 
Algunes de les activitats que hi 
haurà al Casal Jove 2017 se-
ran: piscina diària, tallers cre-
atius, tallers de cuina, esports, 
graffiti, jocs diversos, torneig 
de Ps4 i també sortides com 
anar a la platja i al Tibidabo. 
El Casal Jove vol ser un espai 

de trobada, de coneixença, de 
relació, de diversió i d’aprendre 
coses noves de forma amena, 
tot gaudint d’un bon estiu. 
Aquest casal s’adreça a joves 
que aquest curs escolar 2016-
2017 han fet 1r d’ESO i fins als 
17 anys.
El Casal Jove 2017 tindrà lloc 
del 3 al 28 de juliol en horari 
de 9h a 13.30h.  
Per tal de garantir el bon fun-
cionament del Casal Jove, es 
farà a l’Institut Hipàtia d’Ale-
xandria i s’utilitzarà puntual-
ment l’Espai Jove El Galliner (a 
l’edifici de la Biblioteca Munici-
pal Ca l’Oliveres). 

També s’ofereix servei de men-
jador, de 13.30h a 15h, al men-
jador de l’escola Lliçà d’Amunt.
Les inscripcions tindran lloc 
del 2 al 31 de maig, de dilluns 
a divendres, de 8h a 14h, i di-
lluns, de 16h a 19h, a Oficina 
d’Atenció al Ciutadà (OAC) de 
l’Ajuntament. 
No s’acceptaran inscripcions 
ni modificacions fora d’aquest 
termini, només en casos jus-
tificats. I no es retornaran im-
ports si es produeixen baixes o 
modificacions fora de termini, 
només en circumstàncies justi-
ficades, que seran estudiades 
per una comissió.  

Preus

- 15% de descompte per a socis i sòcies de l’Espai Jove El Galliner (s’ha de presentar el 
carnet o el comprovant de la inscripció). 
- 25% de descompte per al segon germà inscrit i 30% de descompte per a famílies monopa-
rentals i nombroses, aplicat a tots els membres en aquest darrer cas. Els descomptes s’apli-
caran només en la quota de matí. Cal presentar llibre de família i carnet de família nombrosa. 
També s’aplicarà aquesta quota si es tenen germans apuntats a altres casals organitzats per 
l’Ajuntament.
- Beques per a famílies que no cobrin cap prestació econòmica. Cal sol·licitar-la a la regidoria 
d’Acció Social. 

Descomptes i ajuts per a empadronats al municipi

Es farà una reunió informativa per a pares i joves el dijous 11 de maig, a les 19h, a la sala 
d’actes de la Biblioteca Municipal Ca l’Oliveres. També hi haurà una segona reunió el dijous 
22 de juny, a les 19h, al mateix lloc, on es podrà conèixer l’equip de monitors, la programació 
i resoldre dubtes.

Per a més informació, podeu adreçar-vos a l’OAC de l’Ajuntament, al web municipal www.
llicamunt.cat i al web de Joventut www.espaijovegalliner.cat.   

Informació

Reunió informativa
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El primer Plenari polític de 
2017 del  sector turístic del 
Vallès Oriental, al qual va as-
sistir el regidor de Comerç, 
Consum, Turisme i Empresa, 
Iban Martínez, es va celebrar el 
passat 28 de febrer a la seu del 
Museu Arxiu Tomàs Balvey de 
Cardedeu.
A la sessió es va aprovar el Pla 
d’Acció de 2017 i es va parlar 
sobre els objectius estratègics 
i anuals del Pla com: la dina-
mització del turisme sosteni-
ble; l’increment de la promoció 
del producte turístic de la co-
marca a través del web www.
turismevalles.com; la creació i 
la dinamització de la Taula de 
Turisme de Shopping en la que 

hi participen ens públics i pri-
vats; la implementació del se-
gell Biosphere al Vallès Oriental 
per fomentar la competitivitat 
dels establiments turístics; la 
realització de campanyes de 
comunicació per donar més 
visibilitat la destinació turística 
del Vallès Oriental; la millora 

del coneixement sobre l’acti-
vitat turística comarcal; la rea-
lització d’accions de promoció 
enfocades al mercat francès; 
la dinamització del turisme 
gastronòmic i de productes 
de proximitat; i la contribució 
de la millorar de la qualitat del 
sector. 

notícies de l’Ajuntament

Campanya “Els rius a les teves mans”
El passat 22 de març, Dia Mun-
dial de l’Aigua, va tenir lloc la 
presentació oficial de la nova 
campanya de conscienciació i 
pedagogia ciutadana “Els rius 
a les teves mans”, on va assis-
tir l’Alcalde, Ignasi Simón. 
Durant l’acte, al Consorci 
Besòs Tordera, es van donar 
a conèixer les principals pro-
blemàtiques que pateixen els 
nostres entorns fluvials i que 
han portat aquest organisme a 
posar en marxa aquesta inicia-
tiva. “Els rius a les teves mans” 
ens diu, d’una manera original, 

fresca i divertida i mitjançant 
material gràfic i audiovisual, 
com hem d’actuar per millorar, 
preservar i mantenir el bon es-
tat de salut dels nostres rius. 
Actualment, el Consorci està 
integrat per 57 ens, dels quals 
53 són municipis del Barcelo-
nès, Osona, Vallès Occidental i 
Vallès Oriental (entre ells, Lliçà 
d’Amunt), amb una població 
al voltant de 2.400.000 habi-
tants. La resta són la Diputació 
de Barcelona, l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental i 

el Consorci per a la Gestió dels 
Residus del Vallès Oriental.

Nous membres oficials de 
Protecció Civil
L’Alcalde, Ignasi Simón, va 
fer lliurament, el passat 20 de 
març, de les credencials i les 
plaques identificatives a Albert 
Aguilera i Ainoa Ruiz, dos vo-
luntaris auxiliars de Protecció 
Civil que han finalitzat el curs 
de l’Institut de Seguretat Públi-
ca de Catalunya i, per tant, han 
passat a ser membres oficials 
de l’Associació de Volunta-
ris de Protecció Civil de Lliçà 
d’Amunt.
Les persones que formen part 
d’aquesta associació de volun-
taris han d’estar degudament 
formades, segons la normativa 

vigent. Als membres de l’asso-
ciació pendents de formació 
se’ls considera voluntaris auxi-
liars fins que passen per l’Ins-
titut de Seguretat Pública de 
Catalunya on se’ls forma per-
què puguin desenvolupar tant 
les tasques operatives que li 
són pròpies com les de sen-
sibilització a la població en els 
diferents tipus de risc. Un cop 
finalitza la formació, l’Alcalde 
els fa lliurament de les creden-
cials i les plaques identifiaca-
tives com a membres oficials 
del cos de Protecció Civil per 
un període de quatre anys. 

Dos nous membres oficials de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil.

Minut de silenci per 
l’atemptat de Londres 
L’Ajuntament va convocar la 
ciutadania a un minut de silen-
ci, el passat 23 de març, com 
a mostra de rebuig a l’atemptat 
comès en dia abans a la ciutat 
de Londres, que va causar la 
mort a tres persones i va fer 

més de 40 ferits.
El Consistori local va llençar 
un missatge de suport a les 
víctimes i els seus familiars i, 
un cop més, va expressar el 
rebuig a qualsevol tipus de vi-
olència. 

Pla d’acció 2017 del sector turístic del 
Vallès Oriental

Minut de silenci.

“Fem dissabte al riu Tenes”
La regidoria de Medi Ambient ha organitzat una acció de neteja als espais 
naturals del riu Tenes i la bassa de Can Dunyó oberta a la ciutadania, 
que s’emmarca dins de la campanya “Let’s Clean Up Europe”.
L’activitat “Fem dissabte al 
riu Tenes” tindrà lloc el dis-
sabte 13 de maig, a partir 
de les 9h i fins a les 14h, al 
riu Tenes i a la bassa de Can 
Dunyó. S’aprofitarà aques-
ta acció de neteja d’aquests 
espais naturals per parlar del 

foment del reciclatge. 
Per participar-hi cal inscriu-
re’s  prèviament: ajunta-
ment@llicamunt.cat / 93 841 
52 25.
El punt de trobada dels par-
ticipants per iniciar l’activitat 
serà el Pinar de la Riera.

Es recomana dur calçat de 
muntanya i, si fa sol, gorra i 
crema solar. 
Es farà la recollida selectiva 
dels residus recollits en sa-
ques i es portaran a la dei-
xarreria municipal on es farà 
la selecció de les fraccions. 
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Obres i aparcament al carrer de Sala 
Ambròs

Obres de reparació de la xarxa de clavegueram.

notícies de l’Ajuntament

Nous elements infantils al 
Parc del Quiosc

Sentit únic i vorera al carrer de Pau 
Claris

Places d’aparcament de zona blava amb regulació horària.

Millores en un tram 
de vorera del carrer 
d’Anselm Clavé

El carrer de Sala Ambròs 
es va tallar al trànsit durant 
uns dies, a mitjan març, 
per dur a terme una repa-

ració del clavegueram. I, 
es va aprofitar la prohibi-
ció de circular-hi i estacio-
nar-hi per pintar les places 

d’aparcament que, a partir 
d’ara, seran d’estaciona-
ment regulat o zona blava 
(21 places).

L’actuació de reparació de  la 
xarxa de clavegueram del car-
rer de Sala Ambròs va preci-
pitar el canvi a sentit únic del 
carrer de Pau Claris, previst 
per quan estiguessin enllesti-
des les obres de semaforitza-
ció del tram urbà entre els car-
rers Pau Claris, Anselm Clavé i 

Francesc Macià.
Per altra banda, a mitjan març, 
també es van iniciar les obres 
de construcció de la vorera 
del carrer de Pau Claris des 
de l’avinguda dels Països Ca-
talans fins al carrer de Sala 
Ambròs. Les obres han anat a 
càrrec de l’empresa Construc-

cions Deumal SA i han tingut 
un cost de 13.671,45€ (IVA in-
clòs). La vorera té una ampla-
da superior a 2 metres. Un cop 
finalitzada l’obra, es va pintar 
la senyalització horitzontal i, 
en aquesta zona, ara hi ha més 
d’una trentena de places d’es-
tacionament no regulat. 

Sentit únic. Vorera.

Aprofitant les obres de semafo-
rització del tram urbà entre els 
carrers de Pau Claris, Anselm 
Clavé i Francesc Macià, a mit-
jan març, es van fer actuacions 
de millora a la vorera d’Anselm 
Clavé, entre Francesc Macià i 

Pau Claris. També es va  repa-
rar una part afectada del clave-
gueram, es van rebaixar vore-
res per fer-les accessibles i es 
va substituir el panot d’alguns 
trams de vorera fet malbé per 
les arrels dels arbres. 

Vorera del carrer d’Anselm Clavé.

Nous elements als 
Parcs del Tenes i de la 
República

Jornada sobre els refugiats

Els Parcs del Tens (nucli urbà) i de la República (Ca l’Artigues) compten amb 
noves taules de pícnic. 

L’Assemblea de Joves de Pa-
rets va organitzar, el passat 25 
de març, una jornada titulada 
“Més enllà del que ens diuen 
els mitjans de comunicació so-
bre els refugiats”. 

Aquesta jornada va comp-
tar amb tres ponents, un dels 
quals el regidor de Coopera-
ció de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, Antonio Polo, que 
va explicar l’experiència de 

Lliçà d’Amunt com a municipi 
d’acollida.  
La jornada va acabar amb un 
vermut solidari, amenitzat amb 
música, per recollir fons per als 
camps de refugiats. 

La Brigada Municipal d’Obres ha muntat nous elements infantils al Parc del 
Quiosc, al nucli urbà.  
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crònica

Ple ordinari del 30 de març
1 .- Aprovació de l’acta anterior.
El Ple va aprovar l’acta de la sessió 
ordinària del 26 de gener.
UNANIMITAT
2.- Donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia emesos del 2 de gener 
al 10 de març, que van del número 
1 al 170.
3.- Nomenament de Jutge de 
Pau titular de Lliçà d’Amunt.
El Ple va acordar escollir pel càrrec 
de Jutge de Pau titular, pel termi-
ni de quatre anys, el senyor Antoni 
Castellà Navarro. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar 
que hi havia quatre candidats i que 
aquesta persona era la que tenia 
el perfil més adient, sobretot per la 
seva experiència, perquè ja feia de 
Jutge de Pau suplent; ara s’haurà 
de tramitar el nomenament del Jut-
ge de Pau suplent.  
UNANIMITAT
4.- Aprovació inicial de la Modi-
ficació del pressupost municipal 
de 2017 pel que fa a la plantilla 
de personal.
El Ple va aprovar inicialment la mo-
dificació de la plantilla orgànica 
i la relació de llocs de treball per 
incorporar la creació d’una plaça 
d’educador/a social per complir les 
ràtios legals, i per corregir un error 
material.
El regidor de Recursos humans, 
Jordi Juárez, va explicar que hi ha-
via la necessitat d’una nova plaça 
d’educador/a social per complir 
amb les ràtios legals de Serveis 
Socials i que calia esmenar un error 
ja que s’indicaven dos oficials elec-
tricistes de 1a i un era de 2a. 
UNANIMITAT.
5.- Aprovació definitiva del 
Pla Especial per a l’assignació 
d’usos carretera de Caldes a 
Granollers s/núm. 
El Ple va aprovar definitivament el 
Pla Especial per assignació d’ús 
d’equipament a la finca situada a 
la carretera de Caldes a Granollers 
s/n. 
L’Alcalde va comentar que es trac-
tava de permetre l’ús sòciosanitari 
assistencial al costat del CAP, on 
hi ha les ambulàncies, i que el Pla 
General marca que s’ha de fer a 
través d’un Pla Especial.
UNANIMITAT
6.- Adhesió a la Taula pel desen-
volupament econòmic i l’ocupa-
ció del Vallès Oriental.”El Vallès 
Avança”. 
El Ple va acordar l’adhesió de 
l’Ajuntament a la Taula per al Des-
envolupament Econòmic i l’Ocu-
pació del Vallès Oriental-El Vallès 
Oriental Avança per col·laborar, 

sumar esforços, crear i acordar 
models d’actuació, compartir ei-
nes, racionalitzar i optimitzar els 
recursos i disposar d’informació 
coordinada per millorar la qualitat 
de l’ocupació i la competitivitat de 
l’economia del Vallès Oriental. 
El regidor de Comerç, consum, 
turisme i empresa, Ibán Martínez, 
va comentar que l’Ajuntament 
considera interessant adherir-se a 
la Taula per al Desenvolupament 
Econòmic i l’Ocupació del Vallès 
Oriental-El Vallès Oriental Avança, 
que vol treballar per impulsar l’eco-
nomia productiva i per millorar els 
llocs de treball a la comarca. Tam-
bé va anomenar les línies estratègi-
ques de la Taula: formació, infraes-
tuctures, millora de l’ocupació, 
diversificació econòmica...
UNANIMITAT
7.- Aprovació del Codi de con-
ducta i bon govern per a càrrecs 
públics de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt.
El Ple va aprovar inicialment el 
Codi de conducta i bon govern per 
a càrrecs públics de l’Ajuntament.
El regidor de Participació i Trans-
parència, Francisco León, va dir 
que es tractava d’un codi ètic de 
bona conducta per a regidors i que 
s’havia agafat de model el de la Fe-
deració de Municipis de Catalunya, 
que s’està aprovant a diferents mu-
nicipis. 
UNANIMITAT
8.- Aprovació del Conveni de 
compromís de cessió d’espai 
per a la implantació d’una planta 
productiva de cervesa artesana 
a la finca de Can Malé.
El Ple va aprovar el Conveni de 
compromís de creació del Con-
sorci Català de Cervesa Artesana i 
Cessió d’espais de la finca de Can 
Malé. 
El regidor de Comerç, consum, 
turisme i empresa va explicar que 
es tractava de la creació del Con-
sorci Català de Cervesa Artesana, 
del qual formarà part l’Ajuntament, 
i de la cessió a aquest Consorci 
d’alguns espais de la finca de Can 
Malé perquè hi desenvolupi el seu 
projecte al voltant d’aquest sector. 
També va dir que hi ha dues empre-
ses interessades a formar part del 
Consorci i amb capital per invertir. 
En el Ple es portava a aprovació un 
conveni de compromís o declara-
ció d’intencions, va comentar el 
regidor, per tal que aquestes dues 
empreses estiguin més segures 
i puguin desestimar altres ubica-
cions que havien trobat per créixer.
L’Alcalde va definir el projecte com 
a molt interessant i complet, ja que 
engloba des del sector primari, 

d’elaboració dels cereals, al terciari 
(sectors turístic, de formació, d’in-
vestigació, d’elaboració...).  
Tots els grups municipals del go-
vern van tenir paraules d’elogi pel 
projecte. ICV-EUiA va voler remar-
car l’oportunitat que representa per 
activar el sector primari. I CiU va 
remarcar el valor afegit de promo-
ció de Lliçà d’Amunt. 
El grup a l’oposició, el PP, però, 
va llegir uns arguments pels quals, 
tot  i semblar-los bona idea el pro-
jecte, no creien convenient apro-
var aquell conveni, entre els quals 
anomenaven la pressa, que tanca 
la porta a altres iniciatives, que no 
veuen clara la finalitat no lucrativa 
ni els metres quadrats que se cedi-
ran o que els sembla incompatible 
amb el procés engegat per l’ús de 
Can Malé.
PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA
9.- Imposició de sanció per in-
fracció de l’Ordenança sobre la 
tinença d’animals potencialment 
perillosos.
El Ple va acordar de sancionar 
Y.S.P. com a responsable d’una in-
fracció molt greu consistent a tenir 
gossos o animals potencialment 
perillosos sense llicència.
El regidor de Medi Ambient, Fran-
cisco León, va dir que l’Ajuntament 
està intentant controlar els animals 
domèstics i, sobretot, la tinença 
d’animals potencialment perillo-
sos, i que, tot i fer-se requeriments, 
la gent no en fa cas i, l’últim pas, és 
la via sancionadora. 
UNANIMITAT
10.- Reconeixement de la com-
patibilitat de tasques de l’arqui-
tecte municipal.
El Ple va acordar de reconèixer la 
compatibilitat per poder realitzar 
tasques en l’àmbit privat d’un tre-
ballador municipal, sempre i quan 
es compleixin una sèrie de premis-
ses. 
UNANIMITAT
11.- Reconeixement de la com-
patibilitat de tasques d’una regi-
dora de l’Ajuntament. 
El Ple va acordar declarar la com-
patibilitat de la regidora Lourdes 
Estéfano amb dedicació parcial 
amb l’exercici de la seva activitat 
professional en l’àmbit privat, ex-
cepte quan es donin les causes 
d’abstenció. 
UNANIMITAT
12.- Moció de Suport al Pacte 
Nacional per una societat digital 
a Catalunya.
El Ple va acordar donar suport al 

Pacte Nacional per a una Socie-
tat Digital i impulsar les accions 
necessàries per col·laborar en la 
implementació dels seus objectius.
El regidor Ibán Martínez va comen-
tar que aquest pacte posava de 
manifest la lentitud de l’adminis-
tració pública a posar-se al dia en 
temes tecnològics i pretenia trobar 
solucions per impulsar el desple-
gament tecnològic així com la ci-
berseguretat. 
UNANIMITAT
13.- Moció en relació a la sentèn-
cia del Tribunal Constitucional 
relativa a l’Impost sobre l’incre-
ment de valor dels terrenys de 
naturalesa urbana. 
El Ple va acordar instar el Govern 
de l’Estat perquè presenti, amb ur-
gència, un projecte de llei de mo-
dificació del Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, per la qual els 
supòsits d’inexistència d’increment 
del valor del sòl deixin d’estar sub-
jectes a l’Impost sobre l’Increment 
del Valor dels Terrenys de Natura-
lesa Urbana i situï el marc jurídic 
d’aquest impost en els termes es-
tablerts en la Sentència del Tribu-
nal Constitucional, que ha declarat 
insconstitucional i nuls alguns arti-
cles en la mesura que sotmeten a 
tributació situacions d’inexistència 
d’increments de valor. 
L’Alcalde va dir que si els Ajunta-
ments han de procedir a la devo-
lució de quantitats liquidades en 
concepte de l’Impost sobre l’incre-
ment de valor dels terrenys de na-
turalesa urbana aplicat en relació a 
terrenys el valor dels quals no hagi 
experimentat cap increment, això 
afecta a les hisendes locals. Per 
això, es vol que l’Estat treballi en 
compensació a aquest tema. Tam-
bé va dir que, de moment, no hi ha 
hagut cap cas a Lliçà d’Amunt.
ERC va afegir que, en general, 
aquest import pot representar el 
10% de les arques municipals dels 
municipis i que és prou important. 
PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ ABSTENCIÓ
7.- Afers urgents.
No n’hi havia.
8.- Mocions.
ICV-EUiA:
- Moció contra la precarietat dels 
joves investigadors.
Aquesta moció instava al govern a 
impulsar la investigació, desenvo-
lupament i innovació, i valorar la 
pèrdua humana i material d’inves-
tigadors joves. 
Tots els grups municipals del go-
vern van posar de manifest la 

seva disconformitat amb la pèrdua 
d’aquest capital humà, que s’ha 
vist forçat a emigrar. 
El PP va votar-hi en contra i va 
anomenar les ajudes, contractes, 
noves convocatòries, promocions, 
etc. fetes per l’Estat en relació a 
aquest tema. 
PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA
PSC:
- Moció en suport al dret a vot als 
16 anys.
Aquesta moció demanava al Parla-
ment de Catalunya i al Govern de 
la Generalitat que impulsi els can-
vis legislatius necessaris per tal de 
fixar el dreta a vot a partir dels 16 
anys. 
Tots els grups municipals al govern 
van donar suport a aquesta moció 
al·legant que la llei de règim elec-
toral està plena d’anacronismes 
i s’hauria de modificar i que si els 
joves de 16 anys són adults per ser 
jutjats o per treballar també ho han 
de ser per votar. 
El PP va votar-hi en contra i va dir 
que el Codi Civil reconeix la majoria 
d’edat als 18 anys i que adelantar 
l’edat de votar no seria conseqüent 
amb el marc jurídic, ni la Constitu-
ció Espanyola ni la Llei de Règim 
Electoral, i que implicaria també re-
baixar l’edat penal i laboral.
PSC – A FAVOR
ERC – A FAVOR
ICV-EUiA – A FAVOR
CiU – A FAVOR
PP_ EN CONTRA
- Moció per baixar la ràtio d’alum-
nes.
Aquesta moció instava al Departa-
ment d’Ensenyament de la Gene-
ralitat de Catalunya a mantenir en 
funcionament totes les línies i tots 
els grups educatius, i adequar les 
ràtios per interès general a la de-
manda del municipi amb una ràtio 
base de 20 alumnes a P3. 
Tots els grups polítics van estar 
d’acord a lluitar per la baixada de 
ràtios per tal de poder mantenir lí-
nies i projectes educatius.
UNANIMITAT
PP:
- Moció per a la instal·lació de con-
tenidors de reciclatge d’oli domès-
tic al municipi. 
Aquesta moció proposava estu-
diar la possibilitat d’iniciar des 
de l’Ajuntament les gestions ne-
cessàries per a la implantació en el 
nucli urbà de contenidors destinats 
a la recollida selectiva d’olis do-
mèstics.
Els grups municipals al govern van  
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Ple ordinari del 30 de març Acords presos en Junta de Govern
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL 13 DE MARÇ
Acceptació d’ajuts de la Di-
putació
La Junta de Govern Local va 
acordar acceptar les sol·lici-
tuds de subvenció de tipus 
material, consistents en la re-
alització de serveis i activitats 
en els espais de formació a 
famílies, contemplades en el 
Catàleg de serveis de l’any 
2017 del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019 de la Dipu-
tació de Barcelona. També va 
acceptar l’ajut ecònomic del 
mateix ens i catàleg, d’import 
2.745€, per a la programació 
d’activitats culturals a la Festa 
Major. I un altre ajut econòmic, 
d’import 42.505,92€, per al fi-
nançament de l’àmbit de Ben-
estar Social. 
 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL 20 DE MARÇ 
Provisió d’una plaça de tèc-
nic mig en Recursos Hu-
mans
La Junta de Govern Local va 
aprovar les bases de la convo-
catòria per proveir una plaça 
de Tècnic mig adscrit al de-
partament de Recursos Hu-
mans de l’Ajuntament, en rè-
gim laboral interí. 
Aportació de l’Agència Ca-
talana de Consum en relació 

amb actuacions de serveis 
bàsics d’atenció social
La Junta de Govern Local va 
aprovar el contingut del Dicta-
men de distribució de l’aporta-
ció de l’Agència del Consum 
relativa al Conveni marc d’ad-
hesió, col·laboració i coope-
ració amb entitats locals, en 
relació amb actuacions dels 
Serveis Bàsics d’Atenció So-
cial destinades a la cancel·la-
ció de deutes per subminis-
traments bàsics d’aigua, llum, 
i gas de persones físiques i 
unitats familiars en situació de 
pobresa energètica. 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL 27 DE MARÇ 
Adjudicació de les obres de 
clavegueram del carrer d’en 
Bosc
La Junta de Govern Local va 
acordar adjudicar, de manera 
provisional, el contracte per 
a l’execució de les obres de 
clavegueram del carrer d’en 
Bosc a l’empresa Obres i Pa-
viments Llovet SL, per l’import 
de 39.878,73€ més IVA, per 
haver presentat l’oferta més 
avantatjosa. 
Adjudicació de les obres de 
pavimentació del nucli antic
La Junta de Govern Local va 
acordar adjudicar, de manera 
provisional, el contracte per 

a l’execució de les obres de 
pavimentació del nucli antic 
a l’empresa Obres Ortuño SL, 
per l’import de 135.100,00€ 
més IVA, per haver presentat, 
en conjunt, l’oferta més avan-
tatjosa. 
Acceptació d’ajut de finan-
çament
La Junta de Govern Local va 
acordar acceptar l’increment 
de l’ajut del Programa com-
plementari de finançament de 
les llars d’infants municipals 
per al curs 2015-2016, amb un 
import de 57.031,85€.
Sol·licitud de subvenció
La Junta de Govern Local va 
acordar aprovar la sol·licitud 
de subvenció de 2.000€ a la 
Diputació de Barcelona, dins 
del catàleg del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”, 
per a la realització d’un estu-
di de viabilitat i potenciació 
de la marca turística de Lliçà 
d’Amunt. 
Sol·licitud de subvenció
La Junta de Govern Local va 
acordar aprovar la presentació 
de sol·licitud de subvenció, 
dins la convocatòria d’ajuts de 
l’Institut Català d’Energia (ICA-
EN), per a la instal·lació i po-
sada en funcionament d’una 
estació d’accés públic de re-
càrrega semi ràpida per a ve-
hicles elèctrics. 

votar en contra d’aquesta moció, 
no pas per estar-hi en desacord, 
sinó perquè es tracta d’una acció 
ja engegada per l’equip de govern. 
PSC – EN CONTRA
ERC – EN CONTRA
ICV-EUiA – EN CONTRA
CiU – EN CONTRA
PP_ A FAVOR
- Moció per la instal·lació de bancs 
en el Passeig de Can Salgot.
Aquesta moció proposava que 
s’estudiï la possibilitat d’instal·lar 
uns bancs per alleugerir el can-
sament dels veïns en el seu reco-
rregut pel Passeig de Can Salgot.
UNANIMITAT
- Moció per al manteniment i la ins-
tal·lació de nous elements infantils 
en el Parc Ibáñez.
Aquesta moció proposava realitzar 
per part de l’Ajuntament el man-
teniment adequat a les exigències 
veïnals de les instal·lacions del 
Parc Ibáñez i estudiar la possibilitat 
d’instal·lar nous elements infantils 
per a nens de curta edat en aquest 
barri de Can Salgot. 
Els grups municipals al govern 
també van votar-hi en contra tor-
nant a al·legar que es tractava 
d’una acció ja programada i anun-
ciada per l’equip de govern.
PSC – EN CONTRA
ERC – EN CONTRA
ICV-EUiA – EN CONTRA
CiU – EN CONTRA
PP_ A FAVOR
- Moció per l’instal·lació de cà-
mares de vigilància en matèria de 
trànsit i de seguretat en el municipi.
Aquesta moció demanava de 
constituir una comissió de treball 
per abordar el tema de la col·loca-
ció de càmeres en el municipi, les 
especificacions de la implantació i 
la tipologia de les càmeres, i trami-

tar la sol·licitud d’autorització per a 
la instal·lació de càmeres i el trac-
tament d’imatges per a la segure-
tat ciutadana. 
Els grups municipals al govern van 
votar-hi en contra i van manifestar 
que l’equip de govern havia valo-
rat la relació cost-benefici de les 
càmeres de vigilància i que, d’una 
banda, el cost era molt elevat i, per 
altra banda, no hi havia tanta sen-
sació d’inseguretat ni accidents 
accessius. 
PSC – EN CONTRA
ERC – EN CONTRA
ICV-EUiA – EN CONTRA
CiU – EN CONTRA
PP_ A FAVOR
- Moció per a la col·locació de la 
bandera espanyola i del retrat del 
Rei en el Ple municipal.
Aquesta moció proposava que, a 
partir del proper Ple, es col·loqui la 
bandera espanyola juntament amb 
les altres que onegen actualment a 
la Sala de Plens de l’Ajuntament, 
així com el retrat del Rei en un lloc 
preferent. 
Aquesta moció es va discutir i, fi-
nalment, es va retirar de l’ordre del 
dia del Ple. 
9.- Preguntes. 
El PP va formular preguntes en 
relació a aquests temes: l’adjudi-
cació del contracte per al submi-
nistrament d’un camió amb plata-
forma elevadora; la notícia sobre 
la inauguració del Casal de la Gent 
Gran de Palaudàries; la venda del 
centre logístic de Mango; el cost 
de la campanya “Donem la cara”; 
el cost dels processos participatius 
i de les sessions informatives; les 
sessions informatives per conèixer 
la finca de Can Malé; i la senyalit-
zació d’aparcaments en el carrer 
Josep Sebastià Pons.

notícies de l’Ajuntament
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Figueras desplega 
un pla de creixement 
per doblar vendes
L’empresa lliçanenca Figue-
ras International Seating ha 
començat a desplegar un pla 
estratègic que, entre altres ob-
jectius, portarà la companyia a 
doblar les vendes en un perío-
de d’uns cinc anys. Aquest any 
preveu créixer més del 10% i 
arribar als 36 milions de factu-
ració. 

Empreses 
constituïdes
S’ha constituït la societat Mat. 
Solbar SL, dedicada a la fabri-
cació, comercialització, instal-
lació, manteniment i reparació 
de sistemes de calefacció i cli-
matització d’aire condicionat, 
sòl radiant, calderes de gasoil, 
elèctriques, de gas, etc. 

La Mancomunitat 
de la Vall del Tenes 
s’adhereix al pla 
de reinserció 
laboral Incorpora
La Mancomunitat de la Vall 
del Tenes s’ha sumat al 

programa d’inserció labo-
ral Incorpora, que impulsen 
l’Escola Pia de Granollers i 
l’Obra Social de La Caixa. 
Aquest programa té per ob-
jectiu generar una aliança 
amb el teixit empresarial i 
potenciar la integració de 
persones en situació de vul-
nerabilitat laboral.
 
Biokit completarà 
aquest 2017 el 
trasllat a la nova 
seu
L’empresa Biokit ha començat 
el trasllat a les noves instal·la-
cions del polígon de Can Mot-
cau i preveu completar-lo al 
llarg d’aquest 2017. 

Residència per a 
gent gran
Les disposicions addicionals 
del pressupost de la Generali-
tat inclou una desena de pro-
jectes per desenvolupar a la 
comarca. Entre els projectes 
que apareixen hi ha la residèn-
cia per a gent gran de Santa 
Eulàlia, per donar servei a la 
Vall del Tenes, que hi consta 
sense cap consignació.

La granja afectada 
per la grip aviària no 
podrà entrar ànecs 
fins mitjan maig 
La granja d’ànecs de la Tor-
re del Pla, on es va detectar 
la presència d’aus afectades 
per la grip aviària, no podrà re-
bre nous animals fins al 15 de 
maig. Per altra banda, a prin-
cipis d’abril es van aixecar les 
restriccions que afectaven el 
moviment d’aus a atotes les 
explotacions situades a un radi 
de 10 quilòmetres de la granja. 

Els Mossos 
denuncien un 
criador per mutilar 
gossos 
Els Mossos van denunciar un 
criador de gossos de Lliçà 
d’Amunt acusat de mutilar les 
cordes vocals dels animals per 
evitar que bordessin. A més, la 
investigació va certificar que 
el criador no tenia l’autoritza-
ció de nucli zoològic, que les  
instal·lacions tenien altres de-
ficiències i que els animals no 
estaven en condicions. 

Què ha dit la premsa?

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h): 
P. Lozano (Bigues): fins al 4 de maig 
M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 5  a l’11 de maig 
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 12 al 18 de maig
M. Vela (Santa Eulàlia): del 19 al 25 de maig
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 25 de maig a l’1 de juny

Per urgències després de les 22h: Farmàcia Viñamata (Granollers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: M. Codina (Lliçà 
d’Amunt), N.Salayet (Santa Eulàlia), J. Torras i P. Lozano (Bigues)

L’escola Martí i Pol, a la 
televisió 
El programa de televisió El Va-
llès Educa de Canal Terrassa i 
Vallès Oriental TV, del passat 
29 de març, va mostrar noves 
iniciatives educatives, entre 
les quals el projecte Art i Es-
cola que organitza el Museu 
d’Arts Contemporànies de Vic, 

on participa l’escola Miquel 
Martí i Pol del nostre poble. Es 
va parlar de com funciona el 
projecte i de la importància de 
l’art a l’escola. A més, també 
es va mostrar l’hort escolar 
d’aquest centre educatiu de 
Lliçà d’Amunt. 

Més agenda

EXPOSICIÓ “MART A PROP” 
Fins al 20 de maig
Lloc: Espai Garum

PREINSCRIPCIONS A LES ESCO-
LES BRESSOL
Del 3 al 12 de maig

PREINSCRIPCIONS A L’INS LLIÇÀ
Maig

Batxibac: 3 i 4 de maig
Batxillerat i Cicles Formatius: del 
16 al 24 de maig

JORNADA DE PORTES OBERTES I 
REUNIÓ A L’INS LLIÇÀ
Dilluns 8 de maig
Per a Batxillerat i Cicles Forma-
tius. Reunions informatives a les 
18h.
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El poble en què vivim ens defineix, fa que tinguem identitat i ens fa sentir part d’un col·lectiu. Per a que així sigui cal respectar 
l’entorn, fer-lo agradable perquè la gent s’hi vulgui quedar i conservar aquells emblemes que han estat sempre part de la nostra 
història.
Fer que el poble sigui agradable és cosa de tots, però nosaltres creiem que hem de fer que Lliçà d’Amunt faci emergir tot el seu 
potencial des dels equipaments què disposem fins a les nostres escoles passant també per les entitats que el conformen.
Quan una part del poble desapareix res torna a ser el mateix, una part de nosaltres ha marxat per sempre, el poble que coneixes 
perd una mica d’identitat, perquè hem perdut un emblema. No permetem que això passi.  

El proper mes d’octubre farà 92 anys que es va constituir  la “Sociedad la Alianza”, el que tot el poble coneix actualment com 
l’Ateneu l’Aliança. L’entitat va néixer amb vocació de servei cultural, esportiu i com a catalitzador social de l’època i avui en dia, 
encara s’hi manté aquest esperit. Des dels socialistes de Lliçà d’Amunt, sabem de la importància i del pes que en la història del 
nostre municipi té aquest equipament i els sentiments que s’hi barregen tant dels socis com de la població en general. És per 
això que en els moments difícils es quan es demostra, encara més, aquest esperit i volem encoratjar als socis a no defallir per 
mantenir aquest espai com a història viva del nostre poble i fer-los coneixedors del recolzament del nostre grup per continuar 
mantenint encesa la flama que fa 92 anys els nostres avantpassats varen encendre amb tenacitat i convicció. 

En el último pleno municipal, celebrado el pasado 30 de marzo, asistimos a otro claro ejemplo de las políticas y manera de pensar, 
del grupo municipal del Partido Popular de Lliçà d’Amunt. EUIA Lliçà d’Amunt presentó una moción sobre la precaridad de l@s 
jóvenes investigadores, donde denuncia que desde el inicio de la crisis el gobierno del estado español ha recortado su inversión 
en I+D en 2.845 millones de euros y se han perdieron más de 10.000 investigadores. Esta moción instaba al gobierno a reconducir 
esta situación y parar la sangría de jóvenes que tenían que abandonar nuestro país para buscarse un futuro en otros países. Pues 
bien, el Partido Popular votó en contra, poniendo de nuevo de manifiesto su poco interés en el futuro de nuestros jóvenes. Otra 
sorprendente intervención que tuvieron en este mismo pleno, fue cuando se dedicaron a poner en duda los procesos participa-
tivos que desde el ayuntamiento se habían puesto en marcha sobre diferentes cuestiones. Sabemos que a los señores del PP le 
gustan poco los procesos participativos, a ellos les gusta más el modelo de ordeno y mando. Por ello, les queremos decir desde 
estas líneas, que desde nuestra organización EUIA seguiremos apostando porque la ciudadania tengan un papel importante en 
las decisiones de su pueblo, y que su aportación no sea sólo meter un voto en una urna cada 4 años. (...)*

* Podeu llegir el contingut complet dels articles al web municipal.

En les nostres diverses visites a diferents llocs del nostre municipi hem pogut constatar que tenim un dèficit important pel que fa 
a mobilitat accessible.
No hem d’oblidar que tenim un municipi extens (22,3 km2), amb una orografia peculiar i amb algunes infraestructures antiquades, 
el que comporta una difícil gestió.
Però hem vist voreres plenes d’herbes, altres aixecades per les arrels o simplement deteriorades; en molts carrers de diferents 
barris i al centre, voreres estretes amb pals de llum al bell mig, que impedeixen el pas a persones amb mobilitat reduïda, a perso-
nes de certa edat, a mares i àvies/avis amb cotxets que han d’anar baixant a la calçada; i molts passos de vianants sense adequar 
per a aquestes persones, amb el perill que comporta. 
Totes les persones tenen dret a desplaçar-se de manera segura per l’espai públic, l’adaptació i el manteniment en bon estat de 
les voreres per facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda han de ser un objectiu prioritari dels responsables 
de la via pública de les ciutats, amb la finalitat de garantir l’accessibilitat universal. (...)*

Estos señores de ERC e ICV-EUiA, ahora con el beneplácito del PSC y CIU, no nos dejan de sorprender cada vez que gobiernan. 
Lo último ha sido la inesperada firma del convenio para la cesión de Can Malé  (Biokit) de forma totalmente gratuita, al Consorcio 
Catalán de la Cerveza Artesana. 
Biokit dejará Can Malé a principios de año y serán los ciudadanos quienes deberán decidir los usos futuros de la finca en un 
proceso participativo. Pero el convenio se ha aprobado a toda prisa y sin concretar detalles. Desde el PP creemos que sería 
factible arrendar alguna nave de Can Malé a empresas o instituciones que aprovechen el espacio en vez de desprenderse de las 
instalaciones de forma totalmente gratuita. 
Por eso nos preguntamos, ¿a quién beneficia toda esta operación?
La situación no es nueva. Ya en la legislatura 2003-2007, firmaron un contrato de opción de compra con un plazo de seis meses 
de un terreno de la calle Matarraña, en Ca l’Artigues, por valor de 2 Millones de euros. Tres meses antes de las Municipales del 
2007, después de dejar caducar el contrato, compraron el mismo terreno por el doble, 4 Millones de euros, para hacer las VPO. (...)*

Grups 
Municipals

ESQUERRA
REPUBLICANA
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Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. L’objectiu d’aquest espai és que 
aquestes entitats es donin a conèixer. I el butlletí tambe té un espai per a cartes dels lectors que ho desitgin. Les cartes poden 
versar sobre qualsevol tema.

VIIè Biergarten a l’Ateneu l’Aliança
Setena edició de la festa
El setè BierGarten, organitzat 
des de l’Ateneu l’Aliança, es rea-
litzarà el divendres 9 i dissabte 
10 de juny. Durant els dies pre-
vis es realitzaran altres activitats 
relacionades amb el món de la 
cervesa. Durant la festa es po-
dran tastar cerveses en tirador, 
en ampolla i llauna. Com cada 
any, els frankfurts, bratwursts i 
pikantwursts acompanyaran el 
beure.

Quatre apunts d’història
L’origen dels Biergärten (en 
alemany, els «jardins de la cer-
vesa») es remunta a l’any 1533, 
quan Albert V de Baviera va limi-
tar la producció de cervesa als 
mesos de setembre i abril. Per 
poder prendre cervesa també en 
els mesos calorosos, les grans 
cerveseries van construir soter-
ranis en les marges del riu Isar 
per mantenir-la a temperatures 
adequades. Per ajudar a mante-
nir fresc el sostre dels soterranis, 
aquests es cobrien de grava i s’hi 
plantaven castanyers. Aquests 
espais frescos i ombrívols es van 
habilitar amb taules i bancs de 
fusta i es van convertir, doncs, 
en llocs de trobada al voltant de 
la cervesa i el menjar.

Dies previs
Dilluns 5 de juny al vespre es re-

alitzarà el BierTast, que consis-
teix en un tast guiat de cerveses 
maridades amb diversos plats, a 
càrrec de Cervesa Sobretot. El 
menú, de 15 euros, serà el se-
güent:
- cervesa estil steam (mitja am-
polla), acompanyada d’amanida 
de llagostins amb vinagreta de 
mango i oli de fruits secs.
- cervesa estil summer ale (mitja 
ampolla), acompanyada de tàr-
tar de salmó.
- cervesa estil abadia (mitja am-
polla), amb llonza llaminera.
- cervesa estil stout (mitja ampo-
lla), amb flam de cafè.
Dimarts 6, dimecres 7 i dijous 
8, al bar de l’Ateneu l’Aliança, 
es realitzarà el BierTapes, un 
concurs de tapes, on diversos 
cuiners, oferiran les seves pro-

postes per guanyar el premi a la 
millor tapa del BierGarten 2017.
Més informació i reserves: 
93.841.45.33

9 i 10 de juny: la festa del Bi-
erGarten
Per acabar la setmana, el diven-
dres 9 i dissabte 10 de juny, se 
celebrarà el BierGarten 2017. 
Ens trobarem a l’espai de darre-
ra de l’Ateneu Aliança. Hi haurà 
diferents cerveses, tant de tira-
dor com de llauna i d’ampolla, a 
més del menjar típic dels tradi-
cionals Biergärten. Tindrem cer-
veses torrades, rosses, de blat, 
sense gluten... i fins i tot una cer-
vesa Ale pròpia, elaborada per a 
l’ocasió.
El BierGarten, com cada any, in-
clourà diferents actuacions mu-

Dilluns 5 de juny: BierTast
Maridatge de 4 platillos amb 4 
mitges cerveses. A càrrec de 
Cervesa Sobretot.
Hora: 20.30h
Preu: 15 € socis i 18 € no so-
cis (requereix reserva prèvia).
Lloc: Bar l’Aliança o Sala de 
l’Ateneu l’Aliança (segons 
aforament)
Organitza: Ateneu l’Aliança
Informació i reserves: 
93.841.45.33 (data límit:  1 de 
juny)

Dimarts, dimecres i dijous 
(6, 7 i 8 de juny): BierTapes
Vine al bar a degustar les ta-
pes dels participants i vota!
Hora: A partir de les 19h, 
cada dia.
Preu: tapa + cervesa 25 cl = 
3,5 €
Lloc: Bar de l’Ateneu l’Aliança 
de Lliçà d’Amunt
Organitza: Ateneu l’Aliança
Inscripcions per participar al 
concurs: 93.841.45.33 (data 
límit: 1 de juny)

Divendres 9 de juny: Bier-
Garten
Cerveses, salsitxes i concerts.
19h: Obertura de l’espai.
23h: Actuació de Catfolkin.
Preu: Gratuït
Lloc: pati de darrere l’Ateneu 
l’Aliança
Organitza: Ateneu l’Aliança

Dissabte 10 de juny: Bier-
Garten
Cerveses, salsitxes i concerts. 
A la tarda, un inflable per als 
petits!
19h: Obertura de l’espai
22.30h: Actuació d’El Sobri-
no del Diablo. Tot seguit, final 
de festa amb el grup de folk 
Pony Pisador
Preu: Gratuït
Lloc: pati de darrere l’Ateneu 
l’Aliança
Organitza: Ateneu l’Aliança 

Programació BierGarten 2017

5UMM3R
NENS,  JOVES

I  ADULTS

Parets del Vallès
Av. de la Pedra del Diable, 28
931597620
parets@cambridgeschool.com 

sicals (Catfolkin, el Sobrino del 
Diablo i Pony Pisador) i, la tarda 
de dissabte, un inflable per als 
més petits. Vegeu-ne, en el re-
quadre, la programació.

Ateneu l’Aliança
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Dues alumnes de l’INS Lliçà, a la 
mostra Eureka! de treballs de recerca
Les alumnes de 2n de Batxillerat 
de l’INS Lliçà Judith Otero i Lydia 
Cabeza van ser seleccionades per 
presentar els seus treballs a la vui-
tena edició de la mostra EUREKA! 
de treballs de recerca d’Humanitats 
i Ciències Socials organitzada pel 
Centre de Recursos Pedagògics de 
Mataró, l’Ajuntament de Mataró i la 
Biblioteca Pompeu Fabra.
A la Mostra, que té com a objec-
tiu donar a conèixer els treballs de 
recerca més interessants en els 
àmbits de les ciències socials i de 
les humanitats, s’hi van presentar 
18 treballs procedents de diversos 
instituts del Maresme i el Vallès Ori-
ental.
Les exposicions públiques dels tre-
balls es van fer a la Biblioteca Pom-
peu Fabra de Mataró el dia 17 de 
març. Judith Otero hi va presentar el 
treball “La immigració subsahariana 

Club Patí Lliçà d’Amunt

1

EL FUTUR INMEDIAT DEL 
PATINATGE DE VELOCITAT 

ON? QUAN? 

El cap de setmana del 13 i 14 de maig tindrà lloc a la pista de 
patinatge de velocitat del poliesportiu Torre Merdanç de Lliçà 
d’Amunt, organitzada per la Federación Española de Patinaje, la
Federació Catalana de Patinatge, el Club Patí Lliçà i amb el 
recolzament de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, el Campionat 
d’Espanya de Patinatge de Velocitat de pista per les categories
infantil i juvenil i la Copa d’Espanya aleví.

Què? 
270 patinadors d’arreu de l’estat arribaran a Lliçà carregats 
d’il·lusió esperant fer un gran paper i recollir els fruits de mesos
de sacrifici en els entrenaments. 45 curses que van des de 
proves contrarellotge, proves de velocitat pura com els 500 
metres i proves de fons com els 10000 metres eliminació o 
puntuació.

Alguns d’aquests patinadors es jugaran gran part de les seves 
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Activitats en llengües estrangeres a 
l’INS Lliçà
A l’INS Lliçà, durant la segona 
quinzena de març, s’han fet algu-
nes activitats interessants i dife-
rents en llengües estrangeres.
Els grups de 4t d’ESO han tre-
ballat la cultura escocesa a par-
tir de les danses tradicionals. Un 
escocès, en David,  parlant sem-
pre en anglès, els ha ensenyat a 
ballar Ceilidh dances en grup. Els 
alumnes anaven aprenent la core-
ografia per parts, però al final han 
estat capaços de ballar-la tota 
sencera.
Per altra banda, des del Depar-
tament de francès, amb la col·la-
boració de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt i de l’entitat, s’han fet 
diverses activitats per treballar la 
cultura de la pau i el coneixement 
de les desigualtats i els conflictes 
que es produeixen a l’àrea medi-
terrània. Aquestes activitats, ín-
tegrament en francès, han estat 
dirigides pel col·lectiu Irènia, un 
grup de professionals i docents 
que utilitzen el joc com a recurs 
pedagògic que permet fer l’exer-

cici de veure la realitat des d’una 
òptica diferent de la pròpia i po-
sar-nos a la pell dels altres amb 
l’objectiu d’educar per a una ciu-
tadania responsable.
A les activitats hi han participat 
alumnes de francès de 4t d’ESO 
i de 1r de Batxillerat. A la prime-
ra activitat, Aliments ou armes?,  
els alumnes han tingut notícia de 
les estranyes connexions, de ve-
gades perverses, entre la venda 
d’armes i les ajudes públiques al 
desenvolupament, i s’han ficat a 
la pell dels personatges que han 

de prendre decisions difícils. En 
el transcurs de la segona activi-
tat, Équitable ou inéquitable, els 
alumnes han treballat la desigual-
tat entre països i les relacions co-
mercials entre els països rics i els 
pobres mitjançant un joc de si-
mulació d’intercanvis comercials.
Amb aquestes activitats, l’INS Lli-
çà continua la seva aposta ferma 
per l’aprenentatge del francès i 
de l’anglès en contextos diferents 
dels habituals.

INS Lliçà

a Catalunya” i Lydia Cabeza va par-
ticipar-hi amb un audiovisual titulat 
“Le parallélisme entre l’exile républi-
cain et l’actuel”. 
Els continguts dels treballs de les 
alumnes de l’INS Lliçà van ser molt 
ben valorats per l’organització de 
la Mostra i, molt especialment, per 

l’Associació per a la Memòria Histò-
rica de Mataró, que va convidar les 
autores a un acte en commemora-
ció de la Segona República que es 
va celebrar a Mataró el passat 28 
d’abril.

INS Lliçà
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Espectacle infantil a l’Aliança
Diumenge 28 de maig a les 12h a 
l’Ateneu l’Aliança us oferim un sú-
per espectacle de màgia per a tota 
la família.
T’has preguntat mai per què dels 
forats negres de l’univers no se’n 
pot escapar ni la llum? Doncs. t’ho 
pots continuar preguntant. Aquest 
espectacle no t’aclarirà el dubte, 
ara bé, Jordi Quimera tampoc et 
deixarà escapar d’un univers màgic 

i dels seus experiments més deli-
rants: grans aparells, jocs participa-
tius i molt humor en 60 minuts.
Res no te sentit ni explicació, res no 
té NI CAP NI PEUS. Així és com es 
titula aquest espectacle!
La venda d’entrades es fa a Taqui-
lla. Preu: fins a 12 anys i socis/es és 
de 3€; majors de 12 anys i no socis/
es 5€.

Us esperem!

Ateneu l’Aliança

FP Dual - Gestió 
Administrativa
El Servei d’Empresa i Ocupació 
de la Vall del Tenes (SEOVT) col-
labora amb l’Institut de la Vall 
del Tenes en la implantació de 
la formació professional dual al 
CFGM de Gestió Administrativa 
al proper curs 2017-18. L’objec-
tiu del programa és que els/les 
alumnes del cicle es qualifiquin 
i desenvolupin la formació amb 
una estreta vinculació a les ne-
cessitats de les empreses del 
territori.
La formació dual combina l’apre-
nentatge a l’empresa amb la for-
mació acadèmica, augmentant 

així la col·laboració entre el cen-
tre i l’empresa en el procés for-
matiu de l’alumne. Això permet 
la realització de beques-salari 
i contractacions de formació i 
aprenentatge a més de les pràc-
tiques amb conveni que s’han 
realitzat fins ara.
Si esteu interessats en parti-
cipar i/o voleu més informació 
sobre la FP Dual del curs CFGM 
de Gestió Administrativa podeu 
contactar-nos directament.

Servei d’Empresa i Ocupació 
Vall del Tenes (SEOVT)

PUNT DE PARTIDA! 
03/05, 17/05 I 31/05 (9:30-11:30)

FES UN CV EFICIENT!

(MAIG)

 08/05 I 22/05 (09:30-11:30)

SUPERA L'ENTREVISTA!
10/05 I 24/05 (09:30-11:30)

ASSOLEIX EL TEU OBJECTIU!
15/05 I 29/05 (09:30-11:30)

marca

SEOVT SEOVT

7 de maig, Arrossada de l’ANC
La tradicional Arrossada per la 
independència que l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) de Lliçà 
d’Amunt ha organitzat diversos 
anys té una nova cita el proper 
diumenge 7 de maig, al pati de 
l’Espai els Galliners i de l’Esco-
la de Música (Av. Països Cata-
lans, 118), al preu de 7 euros. 
La Diada festiva i reivindicativa, 
que comptarà amb música, par-
laments i espai de jocs per a la 
mainada, començarà a les dotze 
del matí amb una macro truita 
que servirà d’aperitiu popular. 
Com que per fer una truita cal 
trencar els ous, us convidem a 
venir-los a trencar, que la truita ja 

la girarem entre tots. En els par-
laments de la jornada hi partici-
paran l’exvicepresident de l’ANC 
Jaume Marfany, l’exdiputat de la 
CUP David Fernández, el diputat 
de Junts pel sí Eduardo Reyes, 
l’eurodiputat d’ERC Jordi Solé i 
la diputada del PDECAT al Con-
grés Míriam Nogueras. La festa 
comptarà amb la participació po-
ètico-musical del grup ASPRIU, 
entre d’altres.
Aquest acte festiu i reivindicatiu 
culminarà unes Jornades per la 
llibertat que s’iniciaran a la Bibli-
oteca Ca l’Oliveres els dies 4 i 5 
de maig. Començaran el dijous 4 
de maig, a les 7 de la tarda,  amb 

la presentació del llibre El Port de 
la Selva després de les bombes, 
del periodista lliçanenc Vicenç 
Relats, a càrrec del periodista 
Eloi Vila, director del programa 
Trinxeres de TV3. 
El divendres 5 de maig l’activitat 
programada serà cinema, també 
a la Biblioteca Ca l’Oliveres. A les 
18:45h es projectarà la pel·lícula 
“La revolució cantada” (The sin-
ging  revolution), sobre la inde-
pendència d’Estònia. Serà pre-
sentada per l’estoniana resident 
a Catalunya Pille Heinloo. Us hi 
esperem!

ANC - Lliçà d’Amunt

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes 
anterior a la publicació, a través del correu electrònic comunicacio@
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. 



Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6
CAP La Cruïlla
93 841 52 50
CAP Palaudàries
93 864 00 90
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
Escola Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
Escola Lliçà (antiga Països 
Catalans)
93 841 56 05
Escola Lliçà (antiga Sant 
Baldiri)
93 841 46 52
Escola Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 1 0
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal 
Nova Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal 
Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del
Tenes
93 841 48 86
Espai Jove El Galliner
93 860 72 27
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Esplugas
93 843 91 21
Farmàcia M. Codina
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Portabella
93 843 93 01
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia M. Sayós
93 841 61 05
INS Lliçà
93 841 66 25
INS Hipàtia d’Alexandria II
93 841 62 1 6
Jutjat de Pau
93 860 72 1 6
Local Social Ca l’Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 1 0
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Mas Bo i Can 
Lledó
93 841 76 29
Local Social Can Salgot
93 841 77 70
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Local Social Can Rovira Nou
93 023 44 09
Oficina Municipal d’Informa-
ció al Consumidor
93 841 52 25
Organisme de Gestió Tribu-
tària
93 472 91 38
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a 
domicili
93 841 52 25
Registre Civil
93 860 72 1 4
Servei d’Informació sobre 
Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall 
del Tenes
93 841 58 1 2
Taxi Pujol
620 99 07 90

Telèfons

La celebració de Sant Ponç 
coincideix amb la floració i mà-
xim esplendor de moltes herbes 
remeieres i, per això, diferents 
ciutats, pobles i barris de Cata-
lunya l’11 de maig celebren un 
esdeveniment únic en honor a 
aquest sant, protagonitzat per 
l’univers màgic de les plantes, 
les confitures, la mel i altres dol-
ços artesanals, així com tot ti-
pus de productes naturals amb 
propietats guaridores. 

Una de les fires més conegudes 
és la que es fa al carrer Hospital 
de Barcelona, però en els dar-
rers anys s’han estès arreu en 
part gràcies a la revalorització 
de la saviesa popular referent 
a la utilització de plantes en les 
teràpies de sanació. Per aquest 
motiu, en l’actualitat també es 
celebren fires d’herbes reme-
ieres en diferents indrets de la 
geografia catalana.

La llegenda explica que, fugint 
dels seus perseguidors, Ponç 
va arribar a Barcelona i que, al 
veure tanta misèria i malalties 
entre la població local, es va 
posar a preparar les pòcimes 
amb herbes remeieres que 
coneixia bé, per tal d’alleu-
gerir els dolors. Això li va fer 
guanyar el respecte i l’admira-
ció de molts barcelonins que 
a partir d’aquell moment van 
començar a celebrar una fira 

d’herbes en el seu honor.

La Fira de Sant Ponç es una anti-
ga i popular celebració tradicio-
nal on recol·lectors i herbolaris 
ofereixen al passejant diferents 
productes naturals vinculats a la 
millora de la salut. A la ciutat de 
Barcelona les primeres dades 
sobre la Fira remeten al segle 
XVI quan era tradició fer una 
vegada a l’any una fira d’herbes 
davant de l’església de Sant Mi-
quel. La Fira de Sant Ponç però, 
podria ser hereva de les fires 
que es feien en honor a Flora, 
deessa romana de la vegetació. 
Segles més tard aquest costum 
es va fusionar amb el culte a 
una imatge de Sant Ponç, avui 
desapareguda, que es feia al 
segle XIX a l’antiga església de 
l’Hospital de la Santa Creu.

Com és sabut, algunes plantes 
tenen poders repel·lents d’in-
sectes parasitaris i d’altres te-
nen efectives propietats reme-
ieres. Per aquests dos motius 
els nostres avantpassats ja les 
consideraven com a herbes sa-
grades. La creença popular diu 
que si es neteja bé la casa el dia 
de Sant Ponç s’allunyen els pa-
ràsits per tot l’any. Antigament 
era un costum força arrelat po-
sar sota el llit un paquet d’her-
bes beneïdes de la Fira de Sant 
Ponç amb la convicció que te-
nia un alt poder guaridor.

Sant Ponç
L’11 de maig se celebra la festa del patró dels herbolaris i dels apicultors: 
Sant Ponç. 

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: 

Biblioteca Ca l’Oliveres

CONCURS DE LES OLORS
Del 2 al 31 de maig
Sorteig d’un lot de llibres sobre plan-
tes i herbes medicinals. Tothom que 
vingui a la biblioteca podrà identifi-
car les aromes de les plantes medi-
cinals que es proposaran i aquells 
que les encertin participaran en el 
sorteig d’un lot de llibres sobre plan-
tes i herbes medicinals. 

TALLER D’INICIACIÓ A L’ART DE 
FER SABÓ COSMÈTIC A PARTIR 

D’EXTRACTES DE PLANTES
Dijous 11 de maig
Taller per a adults a càrrec de Bea 
Quintana. Vols aprendre a fer sabó 
artesanalment? Amb unes nocions 
bàsiques podràs començar a elabo-
rar els teus sabons corporals i per-
sonalitzar-los. Cal portar davantal i 
dos tetabricks nets.
Horari: de 18h a 20h
Inscripcions: cal inscripció prèvia 
a partir del 2 de maig. Places li-
mitades. 

La biblioteca cada any organitza activitats relacionades amb Sant Ponç.


