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Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Aquest any celebrem els
150 anys del naixement de
l’autor del Diccionari General de la Llengua Catalana i
màxim exponent de l’ordenació de la llengua catalana
moderna, en Pompeu Fabra
i Poch, que nasqué a la Vila
de Gràcia el 20 de febrer
de 1868 i morí a Prada de
Conflent el 25 de desembre
de 1948, a l’exili. Estudià la
carrera d’enginyer industrial
i ocupà una càtedra de química a l’escola d’enginyers
de Bilbao, on residí durant
deu anys (1902-1911). Amb
tot, de molt jovenet encara,
com a filòleg autodidacta,
s’afermà en ell la decisió de
dedicar-se a l’estudi del català i a la difusió de la correc-

ció de la llengua. Formà part
de L’Avenç, on promogué
(1890-91) una campanya
memorable per a la reforma
ortogràfica, junt amb Jaume
Massó i Torrents i Joaquim
Casas i Carbó. Fou membre
fundador de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC) i president de
la Secció (1917-1948). Fou
president de l’IEC (19211935, intermitentment). Participà en el Primer Congrés
Internacional de la Llengua
Catalana (1906).
Autor de la Gramática de
la lengua catalana (1912),
impulsà la promulgació
de les Normes ortogràfiques (1913). Per encàrrec
de l’IEC, que l’adoptà com

a oficial, publicà la Gramàtica catalana (1918). És
l’autor de les Converses filològiques i del Diccionari
general de la llengua catalana (1932), concebut com
a base del futur diccionari
de l’Institut. Tot i que va tenir destacats retractors de
l’època, un dels punts crucials de la ortografia defensada per Pompeu va ser el
respecte per la pronunciació dialectal i l’etimologia de
les paraules.
El 1939 s’exilià i pòstumament s’edità la seva nova
Gramàtica catalana (1956).
Fou catedràtic de la Universitat de Barcelona i, en
esdevenir autònoma la Universitat, fou president del

patronat universitari (1933)
i, per raó del seu càrrec, sofrí empresonament (1934).
Esdevingué un home molt
popular al país i, entre el
1931 i el 1936, fou objecte
de molts i reiterats homenatges. La universitat de Tolosa (Llenguadoc) el nomenà doctor honoris causa i la
Societat Catalana d’Estudis
Històrics, president honorari. Va ser Conseller de la Generalitat a l’exili entre el 14
de setembre de 1945 i el 22
de gener de 1948.
Com a Ajuntament, ens adherim al merescut homenatge al pare de l’ordenament
del català modern que, durant tot aquest any, es fa arreu del nostre país.

Enquesta Ciutadana

Com valora l’oferta educativa i formativa del municipi?
Lliçà d’Amunt compta amb un ventall d’ensenyament divers:
l’educació infantil de primer (de 0 a 3 anys) i segon cicle, l’educació obligatòria, el batxillerat, la formació professional, i aquest
curs, un programa de formació i inserció (PFI). A més, en el poble
hi ha diverses acadèmies privades, una escola de música i, properament, es posarà en marxa una escola d’adults.
En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber
com valoren els lliçanecs i lliçanenques l’oferta educativa i formativa del municipi. El resultat ha estat que, de les 67 persones
que han participat a l’enquesta, un 30% ha contestat Molt bé; un
36% ha dit Bé; un 24% ha assenyalat Regular; un 6% ha marcat
Malament; i un 4% ha triat l’opció Molt malament.
*L’enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un
mes està oberta a la participació dels ciutadans. Els resultats de cada
enquesta ciutadana es publiquen al mateix web i en el butlletí municipal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de
respostes.
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Desenvolupament d’un nou centre urbà
L’Ajuntament ha signat un conveni amb l’Incasòl per desenvolupar un nou centre urbà on es desenvolupin activitats
residencials, comercials i terciàries.

El director de l’Incasòl i l’Alcalde de Lliçà d’Amunt.

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
va sol·licitar a l’Institut Català
del Sòl (Incasòl) la seva implicació en el desenvolupament
urbanístic estratègic del municipi, que es concreta en els
sectors Centre-Can Guadanya
Vell i Centre-Can Francí, amb
l’objectiu de definir un sector
com a nou centre urbà de la
població on s’hi desenvolupin
activitats residencials, comercials i terciàries.
Aquesta sol·licitud es va materialitzar el passat 29 de
gener amb la signatura d’un
conveni de col·laboració entre
l’Incasòl i l’Ajuntament.
L’Institut Català del Sòl redactarà i l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt promourà i impulsarà una Modificació puntual del POUM que tindrà com
objectiu crear un nou centre
urbà de referència que permeti el canvi d’escala així
com espais urbans significatius, activitats centrals i
nous habitatges. Així mateix,
s’ajustaran els àmbits dels
dos sectors del Pla de Millora
Urbana delimitats en el POUM

vigent, el Sector Centre-Can
Guadanya Vell de 71.807 metres quadrats de superfície i
el Sector Centre-Can Francí
de 39.966 metres quadrats
de superfície, i els seus paràmetres urbanístics, per tal
d’obtenir el consens social i la
seva viabilitat tècnica i econòmica, reconeixent la urbanització executada, la pendent
d’executar i la propietat dels
terrenys.
L’Institut Català del Sòl serà
l’Administració actuant dels
esmentats sectors i, per tant,
receptora del corresponent
percentatge
d’aprofitament
urbanístic.
Part
d’aquest
aprofitament es destinarà a
polítiques de promoció d’habitatge públic.
En aquesta condició d’Administració actuant, l’Institut
Català del Sòl serà l’encarregada de dur a terme la gestió
i la redacció dels instruments
de planejament, i dels instruments de gestió i d’urbanització que escaiguin necessaris
pel seu desenvolupament. El
sistema d’actuació serà el de

reparcel·lació en la modalitat
de cooperació.
Els costos de les obres d’urbanització d’aquests sectors
seran els que es preveuran en
els Projectes d’urbanització i,
en el seu cas, en els Projectes
d’urbanització complementaris que tramiti l’Institut Català
del Sòl. L’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt realitzarà les gestions que siguin necessàries
per tal de facilitar i obtenir la
disponibilitat dels terrenys de
fora sector i la implantació o
adequació dels serveis (l’enllumenat, la telefonia, l’aigua
potable i el clavegueram) que
garanteixin un dimensionat
suficient per cobrir les necessitats de la urbanització de
dins dels sectors.
Concreció del projecte
Aquest projecte urbanístic implicarà la construcció d’entre
600 i 700 habitatges al centre del municipi, dels quals
prop de 200 seran en règims
protegits, en una superfície
d’unes 12 hectàrees delimitada pel carrer de la Fàbrica, al
sud; el carrer de l’Aliança, al
nord; l’avinguda dels Països
Catalans i el riu Tenes, a l’est;
i els carrers d’Anselm Clavé i
Sala Ambròs, a l’oest. Aquest
espai urbà és majoritàriament
de propietat privada i s’utilitza actualment com camps de
conreu i aparcament. Aquest
projecte, a més de potenciar
el centre urbà, donarà sortida a la necessitat d’habitatge assequible i de lloguer
per a gent jove i gran. I també
s’ampliaran els metres qua-

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.

drats del municipi destinats
a activitat comercial i serveis
de proximitat, que revertiran
en l’ocupació. Es preveu que
els baixos dels blocs es destinin a usos comercials.
Aprovació del conveni
El Ple ordinari del passat 25
de gener va tornar a aprovar el contingut i la signatura
del Conveni de col·laboració entre l’Institut Català del
Sòl i l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt per al desenvolupament del Sector Centre-Can
Guadanya i del Sector Centre-Can Francí de Lliçà
d’Amunt, incorporant canvis
aprovats per l’Institut Català
del Sòl.
En data 30 de novembre de
2017 el Ple de l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt ja va aprovar el contingut i la signatura
del Conveni i, per altra banda, el Consell de Direcció de
l’Institut Català del
Sòl també el va aprovar en una sessió
celebrada el 18 de
desembre de 2017.
Però, els documents
aprovats per ambdós
organismes es va
comprovar que eren
diferents en algun
aspecte.
La regidora d’Urbanisme, Lourdes Estéfano, va explicar que
s’havien de treure
dos paràgrafs i afegir
una data, però que
res d’això implicava
canvis substancials
en el conveni.

Suport tècnic
La Junta de Govern Local del
passat 18 de desembre també va aprovar el contingut del
Contracte de suport tècnic
entre la Universitat Politècnica de Catalunya i l’Ajuntament
per a l’assessorament en el
desenvolupament
d’aquest
sector centre, amb l’objectiu de realitzar el seguiment,
supervisió i anàlisi de les propostes de desenvolupament
urbanístic del sector redactat
i tramitat per l’Institut Català
del Sòl.
Encara no hi ha un calendari
definit on s’especifiqui l’inici i les fases de desenvolupament d’aquest sector que
ampliarà l’actual nucli urbà
de Lliçà d’Amunt, l’ordenarà,
el potenciarà i el consolidarà,
però tot és a punt per tirar un
projecte amb una demanda
històrica.
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Vota el Lliçanenc de l’Any 2018!
De l’1 al 31 de març estarà obert el període de votacions per escollir el Lliçanenc de l’Any 2018. Les votacions es
poden fer presencialment a les urnes situades en diferents equipaments municipals on també hi ha les paperetes
amb els tres candidats o bé on-line a través del formulari que trobareu al web municipal.

Qui són els candidats d’aquest any?
Ateneu l’Aliança
L’Ateneu l’Aliança és un equipament cultural de titularitat privada, que ofereix els
seus espais tant a socis com a no socis, a entitats i administracions. Amb una
superfície de més de 3.000 m2, inclou sala de teatre polivalent, zona esportiva
i bar-restaurant. Fundada al 1925, gairebé cent anys després, l’Aliança continua
activa. És una entitat que té per finalitats la promoció d’activitats culturals, físicoesportives i socials a Lliçà d’Amunt. Es nodreix de totes aquelles persones que hi
interactuen. L’Aliança compta amb grups autònoms de socis i altres voluntaris no
afiliats que desenvolupen activitats concretes, organitzats en comissions o grups
de treball (Juguesca, Comissió de Concerts, Biergarten, Espectacles infantils,
Mercat de la Puça…) i seccions (Tennis Taula, Coral l’Aliança, Ateneu Gastronòmic).

Colla de Gegants
L’Ajuntament distingeix anualment aquelles persones físiques o jurídiques que, per la
seva trajectòria, honorin la població. Torna el Lliçanenc de
l’Any, que en la primera edició
del 2016 va distingir l’entitat
local Càritas Parroquial i en la
segona edició del 2017 va distingir la lliçanenca Maria Soley.
El procediment per elegir el
Lliçanenc de l’Any 2018 es
va iniciar, el mes passat, amb
la constitució d’una Comissió, formada pel Lliçanenc de
l’Any de la darrera edició i cinc
representants més de diferents àmbits del municipi i de
l’Ajuntament, la qual es va reunir per avaluar i proposar tres
candidats a Lliçanenc de l’Any
2018.
Ara es presenten aquests tres
candidats finalistes i s’obre un
període de votacions populars, de l’1 al 31 de març, en

diferents equipaments municipals i on-line.
El resultat de les votacions o
el nom del Lliçanenc de l’Any
2018 es donarà a conèixer en
un acte públic el divendres
20 d’abril, a les 19h, a la sala
d’actes de la Biblioteca Ca
l’Oliveres, on la Comissió anomenarà els atributs de la persona física o jurídica escollida
i l’Ajuntament li farà lliurament
d’una distinció acreditativa.
Com l’any passat, la persona o entitat 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.
En el web municipal (www.llicamunt.cat) trobareu informació més detallada de les tres
candidatures.

El 1985 Lliçà d´Amunt s´afegia a les poblacions amb patrimoni geganter amb dues
figures que representaven la pagesia pròpia, dos personatges que amb el seu nom
retien homenatge a l´ermita de Sant Baldiri i a les dues campanes de l´església
que durant la Guerra Civil havien desaparegut: en Baldiri i la Quitèria. Més tard els
acompanyarien els seus animalons de granja: els capgrossos de la vaca, l’ovella,
els conills, el gall i la gallina. Al 2005 s’hi va afegir el gegantó Xavi Calamar, un
personatge a qui agrada ballar enmig de tots mentre ruixa d’aigua el públic amb el
seu cigar. L´any 1992 es va decidir de construir uns gegants nous que fossin més
lleugers per transportar i ballar arreu: en Julià i la Montserrat. La colla compta amb
un ball propi inaugurat en el seu 25è aniversari: el Ball de gegants de Lliçà d’Amunt.

Grup 24 Hores
La primera edició de les 24 Hores de Resistència en Ciclomotor de la Vall del Tenes
es van celebrar l’any 1979. Des de la primera edició es va aconseguir el principal
objectiu dels impulsors, “La Colla del Pa amb Tomàquet”: crear un vincle identitari
entre tot els veïns. Recollint el seu relleu, el Grup 24 Hores va assumir la direcció
i organització de la cursa l’any 2003, convertint-la en les 24 Hores Internacionals.
En els seus 35 anys d’història, la cursa ha esdevingut una prova mítica en la
que s’han iniciat molts pilots de prestigi i on les firmes del motor han presentat
màquines. A més, el programa lúdic i cultural entorn d’aquesta competició no ha
parat de créixer. Les seves peculiaritats la converteixen en una competició única,
on s’estableix una estreta sintonia entre aficionats i participants.
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Les parcel·les i edificacions
de Biokit a Can Malé ja són
municipals

L’Alcalde, Ignasi Simón, i el Director General de la companyia
Biokit SA, Pau Planas, van signar el passat 1 de febrer l’acta per al
lliurament a l’Ajuntament de les instal·lacions i construccions que la
companyia té a Can Malé.
L’empresa Biokit ja ha deixat totes les naus situades a la zona
de Can Malé, menys un petit
espai que encara necessita, i
s’ha traslladat a la seu construïda al polígon industrial de Can
Montcau. Per això, el passat
1 de febrer, l’empresa i l’Ajuntament van poder signar l’acta
de lliurament d’instal·lacions,
aprovada en el Ple del passat
25 de gener, en compliment
de les previsions de les bases
d’actuació de la Junta de Compensació del Sector discontinu
de Can Montcau-Can Malé de
Lliçà d’Amunt i del Projecte de
Reparcel·lació d’aquest sector.
Així doncs, Biokit ja ha fet lliurament a l’Ajuntament de les
parcel·les i instal·lacions de
cessió obligatòria i gratuïta establertes, menys un petit espai,
necessari encara per culminar
el procés físic i administratiu
de trasllat, que mantindrà com
a màxim fins al desembre de
2021.
Ara, l’Ajuntament vol traslladar alguns serveis municipals
a la zona de Can Malé, d’uns

L’Alcalde i el Director General de Biokit durant la signatura de l’acta.

17.000 metres quadrats, qualificada per l’actual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
com a sistemes d’espais lliures
i d’equipaments.
A banda de formalitzar la cessió de l’espai, en l’acta aprovada per Ple i signada el passat 1
de febrer també es formalitzen
els acords relatius a l’enderroc i la compra de material. En
aquest sentit, l’acta inclou l’extinció de l’obligació econòmica
contreta per Biokit d’assumir
fins a un import de 200.000€ el
cost d’un eventual enderroc de
les construccions i instal·lacions existents, atès l’interès de
l’Ajuntament per mantenir-les. I també inclou
l’adquisició per part de
l’Ajuntament de determinats elements mobles, que es relacionen,
que Biokit transmet en
condicions
econòmiques beneficioses.
Segons va explicar l’Alcalde en el darrer Ple,
l’Ajuntament no té intenció d’enderrocar cap
nau, a més l’administració local ha negociat
amb Biokit la compra

d’algun material inclòs a les
instal·lacions (calefacció, enllumenat, etc.), per un preu de
100.000€ més IVA, un material que Biokit tenia intenció de
vendre per valor de 400.000€.
L’Alcalde també va explicar
en el darrer Ple que s’està treballant en quins usos donar
a aquestes instal·lacions on,
a més de serveis municipals,
hi estarà ubicat un Centre Artesanal de Cervesa (a la planta baixa de la nau principal) i,
posteriorment, es farà un procés participatiu per als espais
que encara quedin lliures, ja
que, segons l’Alcalde, Can
Malé esdevé una possibilitat
de disposar de més espai per
a les entitats locals culturals,
socials, etc.

Can Malé.
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Inauguració del
nou Skatepark
El nou Skatepark, situat al Parc de la Felicitat,
es va inaugurar el passat 2 de febrer.

La inauguració del nou Skatepark, situat al Parc de la Felicitat, al centre urbà, que va tenir
lloc el passat 2 de febrer, va
comptar amb demostracions
de skate, scooter i patins, a
més de graffiti, a càrrec de joves del municipi. Per acompanyar les demostracions, es va
oferir un petit pica-pica.
Per altra banda, el grup de joves Upperfree va organitzar
una Batalla de galls, on els
participants havien de competir per fer les millors rimes improvisades.
La inauguració va finalitzar
amb un concert de l’artista
Pure Nigga, amb cançons de
Reggae i Hip-Hop.
La regidoria de Joventut va
elaborar, l’abril del 2016, una
anàlisi de la realitat juvenil
del municipi, a través de tallers participatius als instituts,
per desenvolupar el Pla Local
de Joventut 2017-2021. En

aquests tallers, els joves, entre altres coses, van expressar
que calia repensar l’Skatepark
del Parc de la Felicitat, renovant-lo, ampliant-lo o fent-ne
un de nou, perquè l’actual havia quedat petit i, amb el pas
del temps, s’havia fet malbé.
Aquesta necessitat es va incloure en el document del Pla
Local de Joventut 2017-2021
com a projecte.
Les obres de renovació i ampliació de l’Skatepark han anat
a càrrec de l’empresa Spoko
Ramps i han tingut un cost de
56.000€ (IVA inclòs), dels quals
l’Ajuntament s’ha fet càrrec de
43.000€ i la resta ha estat assumida per l’empresa Esclat,
que té l’hipermecat just al costat.
La Brigada municipal d’obres
s’ha encarregat de condicionar
l’entorn, reubicant el mobiliari
urbà i adaptant la vorera de la
zona d’accés.
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Nou curs intensiu de
Monitors de Lleure
La regidoria de Joventut organitza un nou curs intensiu de Monitors
de Lleure durant les vacances de Setmana Santa, dirigit a joves de
Lliçà d’Amunt de 18 a 30 anys.
El curs, impartit per l’Escola
de Lleure Educa, es realitzarà
del 23 al 29 de març i els caps
de setmana del 7-8, 14-15 i
21 d’abril, en horari de matí
(de 9h a 14h) i tarda (de 15h
a 21h).
Les inscripcions seran presencials, del 26 de febrer al 16 de

març, de dilluns a divendres,
de 16h a 20h, a l’Espai Jove
El Galliner. El preu del curs és
de 180€.
Per a més informació podeu
contactar amb la Regidoria de
Joventut: tel. 93 860 70 01; c/e
elgalliner@llicamunt.cat; web
www.espaijovegalliner.cat.

La sessió va dividir-se en dos
grans blocs: en primer lloc,
els 34 joves participants van
aprendre quins són els òrgans de participació formals i
no formals dels centres educatius, així com recursos per
millorar la tasca com a representants dels companys;
en el segon bloc van posar
en pràctica els coneixements
resolent problemàtiques fictícies que poden sorgir als instituts.

cita prèvia trucant a l’Oficina
Municipal d’Informació al Con-

QUÈ ÉS L’ACTIC?
Dilluns 6 de març
Vols conèixer quin és el teu
nivell de coneixement de
tecnologia? Descobreix què
és l’ACTIC.
TARDES CREATIVES
Dimarts 6 de març
Aprèn les tècniques de
l’Scarpbooking per crear infinitat de coses, àlbums, targetes de regal, collage...
Dimecres 21 de març
Arriba la primavera al Galliner! Personalitza un test,
planta una flor i prepara el
teu petit jardí per aquesta
primavera.

Servei de consulta sobre les clàusules
abusives en préstecs hipotecaris
Recordem que l’Ajuntament,
a través del Servei de Consum
de la Diputació de Barcelona,
ofereix un espai d’assessorament per a consultes relacionades amb clàusules abusives en
préstecs hipotecaris. Aquest assessorament va a càrrec del Col·
legi d’Advocats de Granollers.
Aquest espai, que es va iniciar el
darrer trimestre de l’any, té continuïtat. El proper dia que atendrà serà el 21 de març, de 9.30h
a 13.30h.
Per accedir-hi s’ha de sol·licitar

SI ETS JOVE... MOU-TE!
Divendres 2, 9, 16 i 23 de
març
Vols proposar i organitzar
noves activitats per a l’Espai Jove El Galliner? Nous
tallers, sortides, cursos, xerrades, festes, projectes...
T’esperem totes les tardes
dels divendres. Vine, proposa, organitza i mou-te!
INICIACIÓ AL PHOTOSHOP
Dilluns 5 i 12 de març
Coneix el principal programa
d’edició d’imatges a través
d’ordinador.

2a Jornada de representants estudiantils
La Regidoria de Joventut va
portar a terme, el passat 22
de gener, la segona Jornada
de representants estudiantils
amb Delegats de classe, Consellers Escolars i representants de l’Associació d’Estudiants de l’institut Lliçà i de
l’institut Hipàtia d’Alexandria.
L’objectiu principal d’aquesta
trobada anual és fomentar la
participació dels estudiants
en el dia a dia de l’institut i del
municipi.

Espai Jove El Galliner

sumidor (OMIC): 93 841 52 25,
extensió 220.

TALLER DE PERRUQUERIA
ALTERNATIVA
Dimecres 14 de març
Vols aprendre a fer trenes
de fil, rastes, trenes de colors o pentinats alternatius?
Doncs, vine al Galliner i t’ensenyarem com fer-ho.
II TORNEIG DE PS4 2018
Divendres 16 de març
Vine amb els teus amics i
amigues i participa-hi. El
guanyador rebrà un premi.
Caldrà un mínim de 8 participants per realitzar el torneig.
CUINA JOVE
Dimarts 20 de març
Vols aprendre a cuinar? Un
cop al mes realitzem tallers
de cuina jove, receptes fàcils i ràpides per cuinar sense pares. Aquest mes farem
pastissos.
* Tots els tallers comencen
a les 17h, són gratuïts,
però cal inscripció prèvia.
Pots inscriure’t al web
espaijovegalliner.cat, trucant
al 93 860 70 01 o enviant un
WhatsApp al 673 930 937.
* L’Espai Jove El Galliner
romandrà tancat del 26 de
març al 2 d’abril (ambdós
inclosos) amb motiu de les
vacances de Setmana Santa.
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Conveni amb Leroy Merlin
L’Ajuntament i Leroy Merlin han signat un conveni de col·laboració
per prioritzar, en igualtat de condicions, la contractació d’empreses i
treballadors del poble, a més de facilitar formació laboral específica.
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
i l’empresa majorista de productes pel condicionament
de la llar Leroy Merlin, amb
un punt de venda de pròxima
obertura al Polígon Industrial
de Can Montcau del nostre
municipi, van signar un conveni, el passat 8 de febrer,
mitjançant el qual l’empresa
mostra el seu interès per col·
laborar amb l’administració
local amb la finalitat de con-

tribuir en el desenvolupament
socioeconòmic i la promoció
del municipi amb la generació
d’ocupació.
En aquest sentit, Leroy Merlin acorda prioritzar l’ús dels
serveis locals d’ocupació a
l’hora de gestionar les ofertes
de treball que ofereixi. A més,
prioritzarà, en cas d’igualtat
de condicions, la contractació d’empreses i persones del
municipi. I, informarà a l’Ajun-

tament de la celebració de
processos de contractació.
Per altra banda, l’Ajuntament
facilitarà a Leroy Merlin equipaments municipals amb
l’objectiu de desenvolupar
activitats de formació laboral
específiques i també els facilitarà informació i documentació amb l’objectiu de desenvolupar les contractacions i els
serveis previstos, dels quals
també farà publicitat.

Representants de Leroy Merlin amb l’Alcalde i el regidor d’Ocupació en el moment de la signatura del conveni.

Prestacions per al pagament
del lloguer
La convocatòria de renovacions de prestacions per al pagament del
lloguer per a l’any 2018 està oberta i el termini per a la presentació
de sol·licituds finalitza el 2 de març.

Es tracta d’ajuts a fons perdut
per fer front al pagament del
lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos
baixos o moderats, a qui el
cost de l’habitatge pot situar en

risc d’exclusió social redencial.
A aquest ajut s’hi poden acollir
les persones que ja en van ser
beneficiàries a l’exercici 2017 i
aquest any volen sol·licitar una
pròrroga o mantenir la prestació. L’Agència de l’Habitatge
enviarà SMS a les persones
que tenen dret a renovar la
prestació de l’ajut de lloguer
per a l’exercici 2018.
Les persones interessades a
sol·licitar la renovació de l’ajut

es poden adreçar, amb cita
prèvia, al Punt Municipal d’Habitatge de Lliçà d’Amunt per informar-se i fer la tramitació.
Recordem que el Punt d’Informació Municipal d’Habitatge està situat al primer
pis del número 8 del carrer
de Rafael Casanova. L’horari d’obertura és els dilluns
de 10h a 14h i de 16h a 19h.
Cal demanar cita prèvia trucant
al telèfon 93 860 72 20.
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Pla municipal “Millorem
l’ocupació”
Fa 4 anys, l’Ajuntament va
dissenyar un pla amb la finalitat de millorar l’ocupabilitat
dels usuaris atesos, en principi joves entre els 16 i 35 anys
residents a Lliçà d’Amunt.
El pla “Millorem l’ocupació”
és una acció transversal de
les regidories d’Ocupació,
Comerç, consum, turisme i
empresa, Educació, Acció
social i Joventut i el Servei
d’Ocupació de la Mancomunitat Vall del Tenes (SEOVT).
El servei ofereix orientació
i acompanyament. Si la necessitat se centra a cercar
feina, es treballen diferents
vessants de l’ocupació de la
persona, com la realització
del currículum vitae, la preparació de les entrevistes de

treball o com treballar els canals de recerca de feina. En
relació a la formació, s’orienta sobre el sistema educatiu,
la presa de decisions a l’hora
d’escollir estudis, l’elecció
del centre d’estudis, la tramitació de beques, la preinscripció als estudis, etc.
Darrerament, el pla “Millorem
l’ocupació” ha dissenyat cursos de formació específics,
coordinadament amb el SEOVT, per la formació de persones en tècniques específiques relacionades amb feines
en grans superfícies.
En definitiva, el pla “Millorem
l’ocupació” treballa sobre les
necessitats dels seus usuaris
en les vessants laboral i acadèmica.

Incorporació a
l’Ajuntament de tres
joves amb contracte de
pràctiques
Tres joves van començar a
treballar a l’Ajuntament, el
passat 30 de novembre, en
contracte de pràctiques, i s’hi
estaran fins al 29 de maig.
Per primera vegada, l’Ajuntament va sol·licitar quatre places de joves en pràctiques
dins del programa Garantia
Juvenil del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), de
les quals se n’hi van concedir tres, per un import total de
33.000€.
Els horaris i les condicions de
treball d’aquests tres joves
són les mateixes que les de
qualsevol altre treballador de
l’administració pública i se’ls
aplica el conveni laboral vigent.
Els perfils de joves sol·licitats

van ser el d’un dissenyador
gràfic per donar suport tècnic
a la regidoria de Comunicació;
un auxiliar administratiu per
ajudar a l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà; i un tècnic per donar
suport a la regidoria de Medi
Ambient.
El programa Garantia Juvenil
del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) té com a objectiu incentivar la contractació
de joves en pràctiques, amb
l’objectiu de donar oportunitat
de feina a joves sense experiència en aquella matèria per
la qual s’han format. Aquest
programa està subvencionat
per fons europeus de cohesió
social i està gestionat per les
administracions estatal i autonòmica.
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Beques de menjador
L’Ajuntament assumeix el cost de 38 beques de menjador denegades
pel Consell Comarcal per un import total de més de 18 mil euros.
L’Ajuntament, a través de la regidoria d’Acció Social, va rebre
226 sol·licituds de beques de
menjador adreçades a infants
empadronats a Lliçà d’Amunt i
escolaritzats al Vallès Oriental
durant el curs escolar 2017-18.
D’aquestes sol·licituds, 145
van ser aprovades pel Consell
Comarcal, segons els requisits
establerts a les bases de la
convocatòria, 77 es van denegar i 4 van quedar pendents de
resoldre.

Per això, la regidoria d’Acció
Social va revisar les sol·licituds denegades i l’Ajuntament
va acordar, en la Junta de Govern del passat 22 de gener,
assumir el cost de la beca de
menjador escolar denegada a
38 infants de famílies amb més
dificultats econòmiques ateses
per Serveis Socials, per un import total de 18.254,45€, distribuïts de la manera següent:
- Escola Lliçà: 9.726,35€
- Escola Martí i Pol: 1.931.30€

- Escola Rosa Oriol: 6.045,00€
- Fora municipi: 551,80€

Jornades de portes
obertes i preinscripcions
als centres educatius
Les preinscripcions escolars
per al curs 2018-2019 tindran
lloc del 3 al 13 d’abril.
Prèviament, els centres educatius organitzen jornades de
portes obertes per tal que les
famílies puguin conèixer com
són i què ofereixen. Algunes
ja s’han fet durant el mes de
febrer i altres es faran al març:
ESCOLA LLIÇÀ:
dijous 1 de març
de 17h a 19h

INSTITUT HIPÀTIA:
dilluns 5 de març
de 17h a 19h
ESCOLA MARTÍ I POL:
dimecres 7 de març
de 17h a 19h
ESCOLES BRESSOL NOVA
ESPURNA I PALAUDÀRIES:
dissabte 14 d’abril
de 10h a 13h
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Dia Internacional de les Dones
El 8 de març, Dia Internacional de les Dones, es reivindiquen millors
condicions de treball, de vida i de drets per a les dones, amb la
finalitat d’assolir una igualtat efectiva entre dones i homes.
El Pla d’Igualtat Dona-Home,
adscrit a la regidoria d’Acció Social, coordina les activitats que
s’organitzen a Lliçà d’Amunt per
commemorar aquesta diada:
- III Bicicletada i Botifarrada
popular “Lliçà pedaleja per la
igualtat”:
Bicicletada lúdica per a tota la
família, que finalitza amb una
botifarrada gratuïta per a tots
els participants.
Dia: dissabte 3 de març
Hora: 11h
Lloc: Parc de Can Godanya
Més informació: Pla d’Igualtat
(tel. 93 860 72 20).
- Lectura d’un manifest institucional:
Dia: dissabte 3 de març
Hora: 11.30h
Lloc: Parc de Can Godanya
- II Torneig de Futbol Femení:
Dia: diumenge 11 de març
Hora: 16h
Lloc: Camp de futbol
Organitza: Associació Amunt
Dones
Més informació: Ester (tel. 670
21 31 44).
- Sopar del Dia de la Dona:
Dia: divendres 9 de març
Hora: 21h
Lloc: restaurant El Portal Vell
Organitza: Associació Dones
del Tenes
Més informació: Montse (tel. 93
841 71 23).
- Cicle de xerrades:
Xerrades sobre aspectes legals

que afecten a la dona i a les famílies. A càrrec de l’advocada i
membre de Dones Juristes, Patricia Mestre.
“Quan l’amor se’n va però la hipoteca es queda...”
Dia: dimecres 7 de març
Hora: 18h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
“Custòdia dels fills: individual i
compartida”
Dia: dimecres 18 d’abril
Hora: 18h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Mancomunitat de la
Vall del Tenes
- Taller:
“Què vol dir la teva por? Escoltem-la”
Dinàmiques enfocades a combatre les pors, a aprendre a
confiar en les persones i en la
intuïció d’un mateix per tal de
guanyar autoestima. A càrrec
de la coach de Coaching Integratiu i PNL, Eva de Roa.
Dies: del 8 al 15 de març
Horari: de 9.30h a 11.30h
Lloc: Parc de Can Godanya
Inscripcions: Serveis Socials (93

860 72 20)
També recordem que, fins al 7
de març, la Biblioteca Ca l’Oliveres acull l’exposició “Super
women, super inventors” de la
il·lustradora i escriptora per a
mitjans de comunicació Sandra
Uve, que tracta de la història de
25 dones inventores. I, el dissabte 3 de març, de les 11h a
les 13h, a la Biblioteca Ca l’Oliveres, també es farà una masterclass d’aquarel·la a càrrec de
la mateixa autora de l’exposició,
que també farà una visita guiada a l’exposició; aquesta activitat està adreçada a nens i nenes
de 9 a 11 anys i per participar-hi
cal inscriure’s prèviament.
A més, com cada any, Transports de Lliçà d’Amunt (TLA)
s’adherirà a la celebració; el dia
8 de març tots els seus vehicles
circularan amb una bandereta
commemorativa de la diada i
s’obsequiarà els usuaris amb
una funda per a títols de transport amb un disseny adient a la
jornada.

Colònies “L’Estiu és teu”
Aquest any l’Ajuntament facilita
la inscripció de menors entre 5
i 16 anys a les colònies “L’Estiu
és Teu”, ofertades per la Generalitat.
A més, des de la regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament, tam-

bé per primera vegada, s’oferiran beques per tal que tothom
que reuneixi els requisits pugui
participar-hi.
Si voleu gaudir d’aquestes
convivències, heu de trucar a
Serveis Socials (93 860 72 20)

per realitzar la inscripció; també
si voleu més informació. Afanyeu-vos a fer la matrícula per
tal d’obtenir plaça, ja que les
places són limitades i l’ordre de
matrícula en marca l’obtenció.
www.l’estiuesteu.cat
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Èxit de la campanya
solidària de recollida de
joguines
Per segon any, la regidoria
d’Acció Social va engegar, al
desembre, una campanya solidària de recollida de joguines
amb l’objectiu que cap infant
es quedés sense joguina la nit
màgica de reis.
La campanya va ser tot un
èxit i va recaptar joguines per
repartir a 90 nens i nenes del
municipi; l’any passat van ser
60.
Moltes de les joguines recollides van ser donades pels treballadors de l’empresa Biokit,
que es van sumar per segon
any a la iniciativa organitzant
una recollida interna; també
cal donar les gràcies a l’Associació de veïns de Can Farell,
que va organitzar una jornada
solidària amb aquesta finalitat;

i a l’empresa Somgas SA que
va fer una aportació de 300 euros. L’Ajuntament també agraeix la col·laboració de totes les
persones que a títol individual
van fer la seva aportació, i a
totes les persones voluntàries que van col·laborar amb la
campanya d’enguany.
La recollida solidària es va dur
a terme a l’Espai Creix, al recinte de Can Godanya, i van
ser els joves usuaris d’aquest
espai els encarregats de classificar per franges d’edat les
joguines recaptades i embolicar-les per al repartiment.
Aquests joves també van participar a la cavalcada fent de
patges reials acompanyant a
SM els Reis Mags d’Orient en
la seva visita al nostre poble.
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10 -

“L’hora del cafè”
Les regidories d’Educació i Acció Social, en col·laboració amb les
escoles del municipi, han posat en marxa “L’hora del cafè”, dins del
programa “L’aventura de ser pares”, un nou espai de reflexió i diàleg
per compartir temes relatius a la criança dels fills.
Aquest nou espai de trobada
està adreçat a mares i pares
amb nens de 9 a 12 anys. Es
treballa com millorar els processos de comunicació, es donen pautes per desenvolupar
habilitats d’escolta, d’educació emocional, de resolució de
conflictes, de negociació, etc.
Hi ha programades 9 sessions
de dues hores, que es portaran
a terme els divendres, de 9.15h
a 11.15h, a l’Escola de Lliçà
d’Amunt. Les sessions van començar al gener i acabaran al
març. Encara hi ha alguna plaça lliure.
Es tractaran temes diversos:
comportament, organització
quotidiana, acords, comunicació, resolució de problemes,
expressió de sentiments i opinions, escola activa i empatia,
autoestima...
Les sessions són gratuïtes i
per participar-hi cal inscriure’s
prèviament. Les inscripcions
es poden fer a totes les escoles de primària i a la regidoria
d’Acció Social, on també podeu adreçar-vos per a més informació.

L’HORA DEL CAFÈ
Escola d

e Lliçà d
’Amunt
9.15h a
11.15h

L’AVENTURA DE SER PARES
L’hora del cafè serà un espai per compartir temes de
la criança dels nostres fills. Adreçat a mares i pares
amb nens de 9 a 12 anys. Es treballarà com millorar
els processos de comunicació, es donaran pautes
per desenvolupar habilitats d’escolta, d’educació
emocional, de resolució de conflictes, de negociació...

Equip d’Assessorament i
Orientació Psicopedagògica
B-28 Vallès Oriental Sector C
Vall del Tenes - Congost

Postals solidàries
A iniciativa de l’Institut Lliçà,
la regidoria d’Educació i els
centre escolars del municipi
han organitzat la 1a edició de
“Postals solidàries”, un projecte que té per objectiu la creació
artística, exposició i venda de
postals amb finalitat solidària.
La participació és oberta a tota
la comunitat educativa: alumnes, familiars, professorat, artistes..., que poden presentar
postals creatives i lliures tèc-

nicament, signades al revés.
Totes les postals participants,
que seran úniques, es cediran
altruïstament, s’exposaran i
durant els dies d’exposició es
posaran a la venda; en aquest
moment se’n coneixerà l’autor
al remitent. Les postals tindran
un preu assequible i tota la recaptació serà en benefici de
dues ONG’s vinculades al projecte, Lliçà Peruanitos i Children of Africa.

Per participar en la 1a edició
de “Postals solidàries”, cal recollir la postal on fer el disseny
i retornar-la en un d’aquests
punts: Institut Lliçà, Institut
Hipàtia, Escola Martí i Pol, Escola Rosa Oriol, Escoles Bressol Municipals Nova Espurna i
Palaudàries, OAC de l’Ajuntament, Biblioteca Ca l’Oliveres
i Centres Cívics Ca l’Artigues i
Palaudàries. El termini per ferho acaba el 13 d’abril.

Comença la Fira Guia’t
amb la participació de
l’Institut Lliçà i el PFI
El Consell Comarcal del Vallès Oriental engega la novena
edició de la Fira Guia’t, que es
durà a terme els dies 20, 21 i
22 de març, al recinte de Roca
Umbert, a Granollers.
L’objectiu de la Fira Guia’t, en
el marc del treball conjunt que
es fa des de la Xarxa Transició Educació Treball del Vallès
Oriental (Xarxa TET), és el de
donar una orientació sobre la
formació professionalitzadora
als joves de la comarca i, especialment, als estudiants de
4t d’ESO, acreditin o no, i 1r
de Batxillerat que l’abandonen
sense acabar-lo. Enguany, la
Fira Guia’t, que ofereix informació de tota l’oferta formativa del territori, sigui quina sigui
l’especialitat o sector econò-

mic, també oferirà diferents
tallers d’orientació i xerrades
formatives sobre diferents aspectes que es consideren estratègics en el context econòmic i formatiu actual.
Durant els tres dies, l’alumnat de diferents instituts de la
comarca i les seves famílies,
podran visitar el recinte, els estands expositors i participar en
les activitats que s’ofereixin.
L’institut Lliçà, com en anys
anteriors, exposarà el seu cicle
formatiu de Grau Mitjà: “Sistemes microinformàtics i xarxes”.
I, el PFI “Auxiliar d’hoteleria:
cuina i serveis de restauració”,
que s’ha iniciat aquest curs a
Lliçà d’Amunt, s’estrenarà com
a expositor, oferint informació i
demostracions culinàries.
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5 anys del Recital Poètic
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Rècord de
passatge de TLA

La Biblioteca Ca l’Oliveres ha organitzat la 5a edició del Recital Transports de Lliçà d’Amunt (TLA) ha tancat
Poètic Popular per donar la benvinguda a la primavera amb poesia. l’any 2017 amb un rècord històric: 220.000
passatgers transportats en un any.
El 21 de març de 2014 la Biblioteca Ca l’Oliveres organitzava la 1a edició del Recital
Poètic Popular amb l’objectiu
de donar la benvinguda a la
primavera amb poesia d’una
manera participativa. El dia
21 de març coincideix amb
el Dia Mundial de la Poesia
declarat per la Unesco i amb
l’entrada de l’equinocci de
primavera.
Passats aquests anys, la valoració és molt positiva, el
nombre de participants i d’assistents ha anat augmentant
any rere any i és una activitat
on té cabuda tothom, des de

EVOLUCIÓ DE TRANSPORTS DE LLIÇÀ D'AMUNT 1999 - 2017

petits a grans, que escolten i
llegeixen poesia.
En aquesta 5a edició, que es
portarà a terme el dimecres
21 de març a les 6 de la tarda,
s’han preparat algunes sor-

preses i un pastís per celebrar
aquests 5 anys de poesia. I
com sempre comptarem amb
l’acompanyament
musical
dels alumnes de l’Escola de
Música de la Vall del Tenes.
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Aquesta xifra, mai assolida pel
transport des de la seva posada en marxa l’any 1999, situa
Lliçà d’Amunt al capdavant
dels municipis de fins a 20.000

habitants amb més volum de
passatgers transportats de la
Regió Metropolitana i el tercer
de la comarca, darrere de Granollers i Mollet del Vallès.

Evolució creixent
de la T-16

A finals d’any, Lliçà d’Amunt comptava amb
621 targetes de tranport T-16 activades.

VI Concurs de punts de llibre
Amb motiu de la festivitat de
Sant Jordi, la regidoria de Cultura ha convocat el VI Concurs
de punts de llibre. Enguany,
s’han suprimit les categories
juvenils i només hi ha les infantils: una per a participants
d’entre 5 i 8 anys i una altra
per a participants d’entre 9 i
12 anys. La temàtica és lliure,
tot i que ha d’estar relacionada
amb la festivitat de Sant Jordi.
El termini per presentar els dibuixos finalitza el divendres 30
de març. Els participants han
de lliurar els dibuixos a la Biblioteca Ca l’Oliveres.

Els guanyadors, que s’anunciaran el divendres 6 d’abril
a través de les xarxes socials
municipals, obtindran entrades
per a diferents parcs d’atraccions, en funció de la categoria,
i els seus dibuixos seran punts
de llibre que es donaran en el
servei de préstec de la Biblioteca Ca l’Oliveres. Amb tots els
punts presentats es farà una
exposició que es podrà veure
del 21d’abril al 5 de maig a la
Biblioteca Ca l’Oliveres.
Trobareu les bases del concurs
al web municipal:
www.llicamunt.cat.

Aquesta xifra situa Lliçà d’Amunt
com el segon municipi del Vallès
Oriental, en nombres absoluts, i
el primer de la regió metropolitana de Barcelona dels municipis
fins a 20.000 habitants.
El títol de transport T-16 és per

als nens i nenes dels 4 fins els
16 anys i permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat,
dins la mateixa zona tarifària on
es resideix.

notícies de l’Ajuntament
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Curs de preparació a la
prova ACTIC de nivell mitjà
La Biblioteca Ca l’Oliveres organitza un curs per preparar la prova
per a l’acreditació de competències de nivell mitjà en tecnologies de
la informacio i la comuncació.
Dimarts i divendres de 17 a 20
hores

La Biblioteca Ca l’Oliveres organitza un curs de 60 hores per
preparar la prova ACTIC (Acreditació de Competències en
Tecnologies de la Informació i
la Comunicació) de nivell mitjà.
Aquesta formació inclou 5
blocs temàtics, de 12 hores
cada bloc, on es treballarà tot
el temari que planteja l’ACTIC
per accedir a la prova de nivell
mitjà:
BLOC 1. Iniciació al món digital.
Tecnologia Digital i ús dels
dispositius i els sistemes operatius. Coneix i domina les unitats de mesura i els suports
d’emmagatzematge. Treballa
amb els fitxers digitals.
Calendari: 3, 6, 10 i 13 d’abril
Dimarts i divendres de 17 a 20
hores
BLOC 2. Internet i Comunicació Digital.
Navegació i comunicació en el
món digital. Drets de la Informació. Accedeix als principals
serveis a través de la xarxa.
Calendari: 17, 20, 24 i 27 d’abril
Dimarts i divendres de 17 a 20
hores
BLOC 3. Eines Ofimàtiques.
Coneix els paquets de programes d’ofimàtica i crea i edita
documents de text, fulls de
càlculs i presentacions de diapositives.
Calendari: 8, 11, 15 i 18 de
maig

BLOC 4. Continguts Audiovisuals.
Treballa amb els arxius digitals
multimèdia (imatge digital, àudio digital, video digital).
Calendari: 22, 25, 29 de maig i
1 de juny
Dimarts i divendres de 17 a 20
hores
BLOC 5. Participació a la xarxa.
Web 2.0. Blogs, Xarxes Socials, fòrums, wikis; participa a la
xarxa i gestiona la teva identitat
o reputació a Internet.
Calendari: 5, 8, 12 i 15 de juny
Dimarts i divendres de 17 a 20
hores
Inscripcions:
- Cal inscriure’s a la Biblioteca
Ca l’Oliveres. C/ Castelló de la
Plana, 11.
- Preu: 6 € bloc de 12 hores.
Preu curs: 30 €
- Joves de 16 a 30 anys: 15€
(la meitat del curs és subvencionat per la Regidoria de Joventut). Cal portar el DNI per a
la inscripció.
- Persones en situació d’atur:
15€ (la meitat del curs és subvencionat per la Regidoria
d’Ocupació). Cal portar el carnet en situació d’atur per a la
inscripció.
- Les persones empadronades
al municipi tindran prioritat.
- Es disposa de 15 places, 9
places amb ordinador de taula
i 6 places amb ordinador portàtil.
A la Biblioteca Ca l’Oliveres es
poden agafar en préstec els llibres del temari ACTIC.

QUÈ ÉS L’ACTIC?
- Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
- És una certificació oficial
de la Generalitat de Catalunya
- Permet a qualsevol persona de més de 16 anys
demostrar les seves competències en TIC mitjançant
una prova per ordinador que
s’avalua automàticament.
- Es pot optar al certificat
bàsic (nivell 1), mitjà (nivell
2) o avançat (nivell 3).
On s’ha de fer la prova?
- La prova és telemàtica i
s’ha de fer en un centre col·
laborador reconegut per la
Generalitat, el qual garanteix
que es fa en les condicions
adequades.
- Hi ha més de 350 centres
distribuïts per tot Catalunya,
amb molta diversitat d’horaris d’avaluació. La Biblioteca
Roca Umbert de Granollers,
la Biblioteca Ca l’Oliveres de
Lliçà d’Amunt i la Biblioteca
de Bigues i Riells són algunes de les biblioteques on es
pot realitzar la prova.
- La sol·licitud d’acreditació i
l’obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per
presentar la sol·licitud.
Què permet l’ACTIC?
L’ACTIC és una eina que pot
facilitar l’obtenció d’una feina, la promoció professional,
l’accés a eines d’aprenentatge virtual o l’obtenció d’una
certificació professional.
Portal ACTIC:
http://actic.gencat.cat/ca/

Biblioteca Ca l’Oliveres
EXPOSICIÓ “SUPER WOMEN,

Activitat per a nadons i pares on apren-

SUPER INVENTORS”

drem a través de les cançons, rimes i

Fins al 7 de març

pintura de dits. Permet aprendre anglès

De la il·lustradora i escriptora per a mi-

com a llengua materna alhora que pro-

tjans de comunicació Sandra Uve. Es

mou el vincle entre pares i fills, i incre-

tracta de 25 retrats de dones que van

menta el desenvolupament emocional,

aconseguir el seu somni: un invent amb

mental i físic del nadó. Amb la col·labo-

una patent legal i la seva llibertat inte-

ració de l’Escola Helen Doron. Adreçat

l·lectual i física.

a infants de 0 a 2 anys.
Hora: 11h

DEIXA’M LLEGIR! CLUB DE

Cal inscripció prèvia a partir de l’1 de

LECTURA PER A JOVES

març. Places limitades.

Dijous 1 de març
Parlarem del llibre El hogar de miss Pe-

CLUB DE LECTURA PER A INFANTS

regrine para niños peculiares de Ran-

Dilluns 19 de març

som Riggs. Si tens entre 12 i 17 anys,

Parlarem del llibre Se vende mamá de

t’agrada llegir i vols passar una bona

Care Santos. Si tens entre 9 i 12 anys,

estona, informa’t a la biblioteca. Cada

t’agrada llegir i vols passar una bona

primer dijous de mes.

estona, informa’t a la biblioteca. Cada

Hora: 18h

tercer dilluns de mes.
Hora: 18h

CONTES AL VOL: “DESCOBRINT
INVENTORES”

TALLER CREATIU: “TALLER DE

Dissabte 3 de març

PRIMAVERA”

Vine a conèixer les dones i els petits

Dimarts 20 de març

inventors! I aprèn a dibuixar amb aqua-

Decorarem un test i plantarem una

rel·la el teu autoretrat! Adreçat a nens i

planta. Adreçat a infants de 4 a 11 anys.

nenes de 9 a 11 anys.

Hora: 17.30h

Horari: d’11h a 13h

Cal inscripció prèvia a partir de l’1 de
març. Places limitades.

EXPOSICIÓ

“PINZELLADES

DEL

JAPÓ”

INSTANTS MUSICALS

Del 10 al 31 de març

Dimarts 20 de març

A càrrec de Josep Prims: “Aquestes

15 minuts de música en directe a càrrec

imatges són aspectes que em varen

d’alumnes de l’Escola de Música de la

cridar l’atenció. Són fotografies “troba-

Vall del Tenes. Hi haurà un petit berenar

des” tot visitant diversos llocs del Japó.

al finalitzar l’activitat.

Una mica, reflecteixen la complexitat

Hora: 17.45h

de la cultura japonesa, complicada
CLUB DE LECTURA PER A ADULTS

d’entendre.”

Dimarts 20 de març
STORY

TIMES:

“AROUND

THE

Tertúlia del llibre Els vells amics de Síl-

WORLD”

via Soler. A càrrec de Lola Tresserras.

Dissabte 10 de març

Si vols participar en el Club de Lectura,

Què regalaries a la Reina d’Anglaterra

posa’t en contacte amb la biblioteca.

si et convidés al seu aniversari? La nos-

Hora: 18h

tra protagonista decideix viatjar per tot
el món per trobar el millor regal! Vine a

5È RECITAL POÈTIC

ajudar-la! Amb la col·laboració de l’Es-

Dimecres 21 de març

cola Kids and us. Adreçat a infants a

En aquesta 5a edició, s’han preparat

partir de 3 anys. Sessió en anglès (no

algunes sorpreses i un pastís per cele-

cal tenir coneixement de la llengua).

brar aquests 5 anys de poesia. I com

Hora: 11h

cada any comptarem amb l’acompanyament musical dels alumnes de l’Es-

NIU DE PARAULES: “BABY’S BEST

cola de Música de la Vall del Tenes. No

START”

hi falteu!

Dissabte 17 de març

Hora: 18h
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Tallers formatius per a entitats
L’Ajuntament, des de la regidoria de Participació Ciutadana, amb col·laboració de la Diputació de Barcelona, ofereix
dos tallers formatius adreçats
a socis en general i membres
de les Juntes directives de les
entitats locals registrades al
Registre Municipal d’Associacions i Entitats (RMAE) i amb
les dades actualitzades.
Els temes que es tractaran
seran la Fiscalitat (conèixer la
normativa relativa a les obligacions fiscals) i la Comptabilitat
(introduir i capacitar les entitats en la comptabilitat bàsica)
per a associacions.
Aquests tallers són gratuïts i
per participar-hi cal inscriure’s
prèviament.

TALLERS DE FORMACIÓ PER A ENTITATS I
ASSOCIACIONS NO LUCRATIVES

Comptabilitat per a associacions
Introduir i capacitar les entitats en la comptabilitat bàsica i les seves obligacions.
Dos tallers de 2 hores. Sessions teòriques i pràctiques. Metodologia participativa on els
continguts s’adapten a la realitat de les associacions.
1ª sessió: divendres 9 de març.
2ª sessió: divendres 16 de març.
Horari: de 19 a 21
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca de Ca L’Oliveres

notícies de l’Ajuntament
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Noves actuacions a la xarxa
d’aigua
Entre gener i febrer es van fer noves actuacions previstes en el Pla
d’Inversions a la Xarxa d’Aigua 2017: la renovació de canonades
de l’aigua en dos carrers dels barris de Can Rovira Vell i Ca
l’Artigues.
La primera actuació es va portar a terme al carrer de l’Estany
de Sant Maurici, entre els carrers de l’Albufera i de l’Estany
de Banyoles, a Can Rovira Vell.
Pel que fa al barri de Ca l’Artigues, es van fer les obres per
a la renovació de canonades al
carrer del Priorat, a l’altura del
número 63.
L’obra civil la va executar l’empresa Excavacions Llovet, a
Can Rovira Vell, i Construccions Deumal a Ca l’Artigues. En
ambdues actuacions, SOREA
es va fer càrrec de l’obra hidràulica.

En el transcurs de les obres
es van produir alguns talls del
subministrament que van ser
informats amb antelació. Acabades aquestes actuacions,
immediatament se n’han iniciat dues més, també del Pla
2017, als carrers Tres Feixes
de Can Salgot i Estanys de
Restanca i Estanys de Murtra
de Can Rovira Vell. Les obres
les realitzen també les empreses Construccions Deumal i
Obres i Paviments Llovet, respectivament,
conjuntament
amb SOREA.

Remodelació i equipament
d’un vehicle de Protecció
Civil per a la lluita contra
els incendis forestals
L’Ajuntament ha remodelat i
equipat el vehicle Unimog 4x4
amb reductora de Protecció
Civil per a la lluita contra els
incendis forestals.
Aquest vehicle, ja existent en
el parc mòbil del cos, ha estat adaptat i ara compta amb
un tanc amb capacitat per a
2.000 litres d’aigua, 25 mànegues de diferents mides, una
motobomba de 24 bars i una
bomba auxiliar, dos focus de
LED, un generador de 1.000W,
una emissora, una farmaciola
molt completa, especialment
per a primers auxilis en cremades, i diverses eines de

C. Estany de Sant Maurici ((Can Rovira Vell).

Comença el període de prohibició de fer foc
En el període comprès entre
el 15 de març i el 15 d’octubre
queda prohibit encendre cap tipus de foc, inclosa la utilització
de fogons de gas, barbacoes
de qualsevol mena o similar, en
els terrenys forestals, siguin o

no poblats d’espècies arbòries, i a la franja de 500 metres
que els envolta, en les comarques amb més risc d’incendi.
També queda prohibit cremar
rostolls, fer focs d’esbarjo, fer
foc per a activitats relaciona-

-10%

*Promoció vàlida entregant aquest anunci a la botiga ﬁns el 31/5/2018.
Compra mínima 20€ amb targeta de ﬁdelització.

C/ Anselm Clavé, 34 (08186) LLiçà d’Amunt

938 435 466

---------------------

DESCOMPTE ESPECIAL*

des amb l’apicultura, llençar
coets, globus, focs d’artifici o
altres artefactes que continguin
foc, i la utilització de bufadors o
similars en obres realitzades en
vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

ASSESSORA’T AMB EXPERTS
EN NUTRICIÓ PER A LA TEVA
MASCOTA
Alimentació
Complements
Servei a domicili
Perruqueria canina i felina

treball. El vehicle també ha
estat dotat amb una estructura, a la part posterior, que
permet incorporar la màquina
de sal; també hi ha la possibilitat d’afegir una altra estructura, a la part davantera, que
permeti l’anclatge d’una pala,
i així donar servei en temps de
glaçades.
En principi, aquest vehicle donarà servei als municipis de la
mancomunitat de la Vall del
Tenes integrants de l’Associació de Defensa Forestal (ADF)
L’Alzina, l’ADF més activa de
la comarca, segons fonts de
l’associació.

notícies de l’Ajuntament
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Acords presos en Junta de Govern
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE

és a 100 metres del dipòsit i, per

i va convocar el procediment per

En data 18/07/2016 SOREA va

JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL

Subvencions per inversions a la

tari d’aquesta actuació realitzarà la

d’un espai de domini públic per a

estat de la canonada d’impul-

Annex al contracte per la ces-

La Junta de Govern Local va ac-

Sol·licituds de subvenció a la Di-

L’11 DE DESEMBRE
Biblioteca.

ceptar les següents subvencions

atorgades pel Departament de
Cultura de la Generalitat de Cata-

lunya: 3.000€ per a la renovació de
mobiliari i 3.000€ per a la renovació
de maquinari informàtic.

Voravia de la Deixalleria de Palaudàries.

La Junta de Govern Local va apro-

var definitivament el Projecte de
voravia de la Deixalleria de Palaudàries redactat pels Serveis tècnics municipals, amb la incorpora-

ció d’al·legacions proposades. La
mateixa Junta va aprovar els Plecs
de Clàusules econòmico-adminis-

tratives i va convocar procediment
per

a

l’adjudicació

d’aquestes

obres i del Camí vell de Can Xicota.
Videovigilància al municipi.

La Junta de Govern Local va adjudicar el contracte per al subministrament, implantació i desenvolupament

d’un

sistema

de

videovigilància al municipi a l’em-

presa Alphabet Security Systems
per import de 17.160,07€, IVA inclòs.

JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
18 DE DESEMBRE

Bar del Parc del Tenes.

La Junta de Govern Local va acordar prorrogar un any el contracte

d’arrendament de les instal·lacions
del bar del Parc del Tenes, condicionada a l’adopció de totes les mesures correctores indicades.

Obra civil addicional al sobre-

eixidor del dipòsit del carrer de
Les Garrigues.

La Junta de Govern Local va acordar encarregar a l’empresa DEUMAL l’execució de l’obra civil addi-

cional – Actuació 7 – Sobreeixidor
Dipòsit Les Garrigues 82B, per un

import inicial de 5.802,50€ (sense

IVA). El sobreeixidor del dipòsit

no està connectat al clavegueram
i s’embossa, i cal connectar-lo.

L’actuació 7 del Pla d’Inversions d’Aigua 2017 al carrer Priorat

aprofitar les sinergies, l’adjudica-

connexió pendent al clavegueram.
putació.

La Junta de Govern Local va aprovar sol·licitar una sèrie de subven-

a l’arrendament per a l’ús privat
la instal·lació d’un remolc de venda

sió-distribució que transcorre pel

Felicitat.

de Palaudalba. Aquesta canona-

de pollastres a l’ast al Parc de la
Renovació de la xarxa d’aigua.

La Junta de Govern Local va acor-

cions, prioritzades, a la Diputació

dar encarregar a l’empresa Cons-

complementari de reforma i millora

l’Obra Civil – Act. 4 C. Tres Feixes

de Barcelona dins el Programa

d’equipaments locals, en el marc
del Pla Xarxa de Governs Locals
2016-2019:

- Línies 1-4, any 2018:

1. Adequació d’espais per destinar-los a aules de formació a Can

Malé: Pressupost, 70.000€; Subvenció, 50.000€

2. Centre de música a Can Malé:

Pressupost, 100.000€; Subvenció,
50.000€

3. Millora de l’eficiència energètica

del Pavelló municipal d’Esports:
Pressupost, 109.945,51€; Subvenció, 50.000€

4. Millora de l’eficiència energèti-

ca de la Biblioteca Ca l’Oliveres:
Pressupost, 55.000€; Subvenció,
50.000€

Total ajut sol·licitat: 200.000€
- Línies 1-4, any 2019:

1. Adequació d’espais per destinar-los a aules de formació a Can

Malé: Pressupost, 70.000€; Subvenció, 50.000€

2. Centre de música a Can Malé:

Pressupost 100.000€; Subvenció,
50,000€

3. Centre esportiu gimnàs a Can

Malé: Pressupost, 200.000€; Subvenció, 50.000€

4. Millora de l’accessibilitat de la

Biblioteca Ca l’Oliveres: Pressu-

post, 55.000€; Subvenció, 50.000€
Total ajut sol·licitat: 200.000€
- Línia 5. Edificis singulars:

1. Masia de Can Malé: Pressupost:
300.000€; Subvenció, 200.000€
- Línia 6. Mercats municipals:

1. Millora de les instal·lacions del
mercat

municipal:

Pressupost,

30.000€; Subvenció, 25.000€.
Arrendament d’un terreny.

La Junta de Govern Local va aprovar els Plecs de clàusules tècni-

ques i econòmic administratives

presentar un informe sobre el mal

truccions Deumal l’execució de
per un import de 39.341,05€ (sense
IVA); encarregar a l’empresa SOREA l’execució de l’Obra hidràuli-

ca – Act. 4 C. Tres Feixes per un
import de 13.006,28€ (sense IVA);
i encarregar a l’empresa SOREA

l’execució de la part de connexions
de la Act. 4 C. Tres Feixes per un
import de 21.958,26 € (sense IVA).

La mateixa Junta va acordar encarregar a l’empresa Obres i Pavi-

ments Llovet l’execució de l’Obra
Civil – Act. 6 - C. Estanys Murtra i Restanca per un import de

41.914,72€ (sense IVA); encarregar a l’empresa SOREA l’execució

de l’ Obra hidràulica – Act. 6 - C.
Estanys Murtra i Restanca per un
import de 11.634,01€ (sense IVA);
i encarregar a l’empresa SOREA

l’execució de la part de connexions de la Act. 6 - C. Estanys Murtra i Restanca per un import de
8.733,20€ (sense IVA).

Tancament d’una sala del Local
Social de Ca l’Artigues.

Al Local Social de Ca l’Artigues

es fa necessari aïllar la sala de bar
del local com a sala per a activitats. Actualment hi ha una porta

corredora, però aquesta no aïlla
suficient del soroll i la seva feblesa
fa que amb el temps s’hagi deterio-

rat. Per aquest motiu es planteja la
incorporació d’un tancament d’alumini i vidre.

La Junta de Govern Local va adjudicar el subministrament d’un

tancament d’alumini i vidre al Local

Social de Ca l’Artigues a l’empresa

Aluminios Montornès SL per l’im-

port de 4.967,36€ inclòs l’IVA, per

considerar que ha efectuat l’oferta
més avantatjosa.

Actuació del Pla d’Inversions
d’Aigua.

carrer Lleida i que abasteix el barri
da ha patit diverses avaries en els

darrers anys, algunes de les quals
han provocat talls importants en

l’abastament d’aquest barri, que
no disposa d’un dipòsit de re-

serva dimensionat a la demanda.

L’informe inclou el pressupost per
renovar tota la canonada d’aquest

carrer. Donada la complexitat de
l’obra es considera oportú dividir-la en diverses fases d’execució. La primera fase consisteix en

l’estesa de 550 metres de nova

canonada i es pot incloure en el
Pla d’Inversions en la Xarxa d’Aigua 2017 coma a actuació número
9.

Junta de Govern Local va acordar encarregar a l’empresa Cons-

truccions Deumal l’execució de la
Fase I – Obra Civil de l’actuació 9,

impulsió Palaudalba, per un import
de 35.479,40€, més l’IVA.

Revisió d’un contracte d’arrendament.

En data 2 de gener de 1998 es

va signar un contracte d’arrendament del terreny del carrer Empor-

dà, 113 entre l’Ajuntament i Airtel
Móvil SA per un import de 1.803€

(aleshores 300.000 PTES). En data
posterior, VODAFONE va adquirir
Airtel Móvil SA, assumint-ne els

actius, entre els quals aquest con-

tracte. En data 25 de juny de 2012
se signa un conveni de cessió en-

tre l’Ajuntament i VODAFONE pel
mateix terreny a canvi d’una con-

traprestació de 5.000€. En data 12
de juny de 2017 Vodafone entra a

l’Ajuntament una petició de reduc-

ció de la contraprestació a 4.100€.
La Junta de Govern Local va aprovar la rebaixa no retroactiva de

l’import base del contracte d’arrendament del terreny del carrer

Empordà, 113, de 5.000€ a 4.500€,
sobre el que caldrà aplicar l’increment corresponent a l’evolució de

l’IPC des de l’inici del contracte al
moment actual.

22 DE GENER

sió d’ús de la finca de Can Mas
Pascual.

La Junta de Govern Local va apro-

var l’annex al contracte signat

l’11 de desembre 2009 mitjançant
el qual un propietari autoritza a

l’Ajuntament per obrir un nou camí
de vianants dins la seva finca, que
discorri entre la carretera de Palaudàries fins els terrenys on s’ubica la deixalleria municipal.

Aportació addicional de turisme.

La Junta de Govern Local va
aprovar

l’aportació

addicional

de 1.075,19€ al fons turístic corresponent a l’any 2017, tal i com

preveu el Conveni de Polítiques de

Turisme signat amb el Consell Comarcal del Vallès Oriental.

Conveni per la prestació d’assistència tècnica.

La Junta de Govern Local va acordar aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre el Con-

sell Comarcal del Vallès Oriental

i l’Ajuntament per a la prestació

d’assistència tècnica en el marc
de la realització del Programa treball i formació.

Protocol addicional al conveni

de col·laboració de Serveis Socials.

La Junta de Govern Local va acordar aprovar el contingut del Protocol addicional al Conveni de col·laboració 2016-2019 per a la gestió

i prestació dels serveis socials, al-

tres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat amb

els ajuntaments que formen part
de l’àrea bàsica de serveis socials
resta del Vallès Oriental.

Col·laboració amb un programa
per l’ocupació.

La Junta de Govern Local va acor-

dar aprovar l’adhesió i la signatura
de l’Ajuntament, com a entitat participant, al projecte que sol·licita el

Consell Comarcal del Vallès Orien-

tal a la Diputació de Barcelona, en
el marc de la convocatòria de subvencions del Programa Ocupació
a la Indústria Local 2018-2020.
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crònica
Ple ordinari del 25 de gener
1.- Aprovació de les actes anteriors.
El Ple va aprovar les actes anteriors: del
23 de novembre, del 30 de novembre i
del 14 de desembre, amb la incorporació d’algunes correccions enviades pel
PP.
UNANIMITAT
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia.
El Ple va donar compte dels Decrets
d’Alcaldia emesos del dia 13 de novembre al 31 de desembre de 2017,
que van del número 1006 al 1184.
3.- Donar compte de la xifra de població de Lliçà d’Amunt a 1 de gener
de 2017.
El Ple va donar compte de la xifra oficial
de població a 1 de gener de 2017 que
és de 14.933 habitants, segons l’Institut
Nacional d’Estadística, un xifra resultant de la revisió del Padró municipal.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar
que, tot i aquesta xifra oficial, des de
mitjans 2017 Lliçà d’Amunt ja s’ha consolidat en els 15.000 habitants. També
va comentar que els barris on hi ha més
població són el Centre Urbà, Ca l’Artigues i Can Salgot. L’Alcalde va afegir
que la piràmide de població indica la
tendència de la població a envellir-se. I
Simón va dir que el 85% de la població
que vé o marxa ho fa dins de la província de Barcelona.
ERC va destacar la rotació elevada de
població.
4.- Aprovació del Conveni de Manteniment del sector de Can Montcau
amb Punta Na SAU.
El Ple va aprovar l’Addenda al Conveni
de conservació de les obres d’urbanització executades a l’àmbit de Can
Montcau pel que fa al manteniment i
conservació de l’enjardinement dels
espais lliures vinculats a la vialitat i els
de nova creació.
En data 26 de maig de 2016, el Ple de
l’Ajuntament va aprovar el Conveni entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i Punta Na SAU al respecte de la conservació
de les obres d’Urbanització executades
a l’àmbit de Can Montcau. Però, en
l’actualitat les propietàries majoritàries
del sector són les societats VGP (PARK)
ESPAÑA 2 SLU i VGP (PARK) ESPAÑA
3 SLU i han sol·licitat fer-se càrrec del
manteniment i conservació de l’enjardinament dels espais lliures vinculats a la
vialitat i els de nova creació annexes a
aquests.
L’Alcalde va dir que, davant la proposta
de l’empresa de fer-se càrrec de l’enjardinament, no han dubtat a acceptar-ho,
perquè l’experiència els ha ensenyat
que no era tan fàcil i que sortia més car
del que s’havia pactat.

ERC va fer constar que, quan es va
signar el conveni, el seu grup ja es va
questionar si es podien fer els treballs
amb els diners acordats.
ICV-EUiA va afegir que, quan la nova
empresa va comprar el sector, l’Ajuntament i Mango estaven discutint sobre la
conveniència de replantar la zona enjardinada amb espècies autòctones, però
Mango no volia canviar la seva idea inicial d’enjardinament.
PSC: A FAVOR
ICV-EUiA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
PP: A FAVOR

5.- Aprovació del Conveni Urbanístic
amb l’INCASÒL pel desenvolupament del sector centre.
El Ple va tornar a aprovar el contingut i
la signatura del Conveni de col·laboració entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt per al desenvolupament del Sector Centre-Can
Guadanya i del Sector Centre-Can
Francí de Lliçà d’Amunt, incorporant
canvis aprovats per l’Institut Català del
Sòl.
En data 30 de novembre de 2017 el Ple
de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt ja va
aprovar el contingut i la signatura del
Conveni i, per altra banda, el Consell de
Direcció de l’Institut Català del Sòl també el va aprovar en una sessió celebrada el 18 de desembre de 2017. Però,
els documents aprovats per ambdós
organismes es va comprovar que eren
diferents en algun aspecte.
La regidora d’Urbanisme, Lourdes Estéfano, va explicar que s’havien de
treure dos paràgrafs i afegir una data,
però que res d’això implicava canvis
substancials en el conveni.
ERC va votar-hi en contra al·legant que
considera que manca documentació
i concreció, i que no queda clar com
quedarà el patrimoni municipal del sòl.
També va comentar que es va dir que hi
hauria participació ciutadana i el conveni no ho reflecteix. A més, van protestar
perquè consideren que no han estat
prou informats.
L’Alcalde va contestar que el conveni
no acota algunes coses expressament
perquè no sigui massa encorçatat i es
pugui discutir i no enganxar-nos els
dits.
PSC: A FAVOR
ICV-EUiA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR
6.- Aprovació de l’acta de lliurament d’instal·lacions i formalització
d’acord entre l’Ajuntament i Biokit en
relació a la zona de Can Malé.
El Ple va aprovar l’Acta de lliurament

d’instal·lacions i formalització d’acords
entre l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i
BIOKIT SA, en compliment de les previsions de les bases d’actuació de la
Junta de Compensació del Sector discontinu de Can Montcau-Can Malé de
Lliçà d’Amunt i del Projecte de Reparcel·lació.
En aquests moments, BIOKIT SA ja està
en disposició de fer el lliurament de les
parcel·les de cessió obligatòria i gratuïta establertes en el Projecte de Reparcel·lació. A més, l’Ajuntament té interès
que les edificacions i instal·lacions no
siguin enderrocades i en l’adquisició de
béns mobles que s’hi troben.
L’Alcalde va comentar que Biokit ja
ha deixat totes les naus de Can Malé,
menys un petit espai que encara necessita, per traslladar-se a Can Montcau.
També va dir que l’Ajuntament no té intenció d’enderrocar cap nau i que, per
tal d’ocupar les instal·lacions, necessita
recepcionar-les. Simón va explicar que
Biokit tenia intenció de vendre el material de calefacció, enllumenat, etc. per
valor de 400.000€ i que l’Ajuntament ha
negociat de comprar-lo per un preu de
100.000€.
ERC va dir que es tractava de 3 convenis en 1: cessió del domini, adquisició de material i cessió de l’espai. Va
preguntar si ja s’havien pagat els diners
per al material i si l’espai que encara
manté Biokit no incidiria en les activitats de l’Ajuntament. També va preguntar sobre què es farà a Can Malé i
va treure el tema del procés participatiu pendent i va preguntar si no hauria
d’anar en paral·lel.
L’Alcalde va contestar que encara no
s’havia pagat el material, que es farà
ara i que hi ha una dotació en el pressupost del 2018. També va dir que
l’espai de Biokit no afectarà en res les
activitats municipals i que, a més, té
un accés directe. I va afegir que s’està
treballant en els usos, la qual cosa està
bastant avançada, però que una cosa
és el conveni i una altra els usos, i que
es farà un procés participatiu sobre els
espais lliures.
ICV-EUiA va dir que hi havia un espai
reservat per al Consorci i un altre definit
per l’Ajuntament i que, juntament amb
la Diputació, s’estava preparant un procés participatiu per als espais lliures.
CiU va afegir que el tema de Can Malé
és progressiu, que primer hi ha la cessió i després ja vindrà el procés participatiu.
UNANIMITAT
7.- Aprovació de la Modificació del
POUM per donar compliment a la
sentència del recurs contenciós administratiu 107/15.
Després que el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya estimés parci-

alment un recurs interposat, el Ple va
acordar modificar el sistema d’ordenació que consta en la fitxa del sector SUD-7 Can Guadanya Nou del Pla
d’ordenació urbanística municipal de
Lliçà d’Amunt: on diu “Alineació de vial”
haurà de dir “Edificació aïllada”, que és
el sistema d’ordenació que estableix la
clau 4b en la normativa urbanística.
ERC va retreure que el POUM es va
aprovar a correcuita i té molts errors,
que ens porten a contenciosos com
aquest. Aquest grup va preguntar si
l’Ajuntament es planteja demanar responsabilitats als redactors per la manca
de cura en la redacció.
L’Alcalde va contestar que un POUM
és complexe i que sempre hi ha errors,
que el nostre cas no és excepcional,
i va dir que no estava d’acord en què
s’hagués fet a correcuita.
UNANIMITAT
8.- Designació del nou representant
de l’Ajuntament a la Taula per al
desenvolupament econòmic i l’ocupació del Vallès Oriental-”El Vallès
Oriental avança”.
Atès el canvi en el cartipàs municipal,
el Ple va aprovar designar al senyor
Antonio Polo Lama com a representant
de l’Ajuntament en el Plenari de la Taula per al Desenvolupament Econòmic i
l’Ocupació del Vallès Oriental-El Vallès
Oriental Avança.
L’Alcalde va comentar que ERC ja no
formava part de l’equip de govern i que
el nou regidor d’Ocupació i Promoció
econòmica era Antonio Polo.
ERC va anomenar el pacte que s’havia
fet per designar representants entre
tots els partits de l’Ajuntament, a la qual
cosa l’Alcalde va respondre que aquest
organisme no formava part del pacte.
PSC: A FAVOR
ICV-EUiA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR
9.- Compatibilitat de càrrecs d’una
regidor de l’Ajuntament.
El Ple va acordar declarar la compatibilitat del senyor Albert Iglesias Boza
com a regidor amb dedicació parcial
amb l’exercici d’International Producer.
UNANIMITAT
10, 11 i 12.- Compatibilitat de càrrecs
tres treballadores de l’Ajuntament.
El Ple va acordar reconèixer la compatibilitat per poder realitzar tasques en
l’àmbit privat de tres treballadores de
l’Ajuntament, sempre i quan es compleixin una sèrie de premisses.
UNANIMITAT

13.- Afers urgents.

No n’hi havia.
14.- Mocions.
- Moció del PSC per exigir a la Generalitat l’abonament del deute pendent de
les escoles bressol.
El regidor d’Educació, Fran Sánchez,
va dir que es tractava d’una moció de
defensa de l’escolarització de 0-3 anys
pública i va explicar que l’Ajuntament
havia assumit el cost de les subvencions que la Generalitat no havia pagat i
sense repercutir en les famílies.
ERC va puntualitzar que la Generalitat
subvencionava uns diners per alumne
si l’Ajuntament cobria un 30% de les
places, la qual cosa fa temps que no es
compleix. També va afegir que l’Ajuntament ha augmentat les ràtios, que ha
acomiadat mestres, ha cobrat per les
extensions horàries i ha rebut subvencions de la Diputació. Si es demana el
100%, s’hauria de complir el 100% de
les condicions, va manifestar.
L’Alcalde va contestar que les ràtios
són iguals, que no s’ha augmentat preu
dins de l’horari sinó per mitja hora més
i que si es van fer fora mestres és perquè el número de nens va baixar, però
que va ser gent interina, ja que les altres
mestres es van recolocar.
ICV-EIUiA va dir que l’Ajuntament ha
assumit costos que no li tocaven i és
lògic demanar-ne l’abonament.
CiU va fer esment de la situació actual
de la Generalitat.
El PP va demanar l’import exacte i va
preguntar si s’emprendrien accions legals.
El regidor d’Educació va contestar que
no sabia la quantitat exacte i que s’acollirien a una acció glogal amb altres
Ajuntaments. Sánchez va afegir que la
qualitat educativa mai havia baixat, tot
al contrari, i que la nostra és una de les
poques escoles bressol de Catalunya
amb mestre i auxiliar per aula.
UNANIMITAT
- Moció del PP per donar suport i defensar la presó permanent revisable.
Tots els demés grups municipals van
votar-hi en contra i van argumentar que
la presó, tal i com diu la Constitució, té
un caràcter de reinserció.
PSC: EN CONTRA
ICV-EUiA: EN CONTRA
CiU: EN CONTRA
ERC: EN CONTRA
PP: A FAVOR
15.- Preguntes.
ERC va formular vuit preguntes relacionades amb el Quiosc del parc, la Cavalcada de Reis, les Notícies a la xarxa, la
Pròrroga de la concessió de les instal·
lacions de la piscina municipal, la Reordenació del trànsit al nucli històric, el
Carrer de la Fàbrica, el Casal de la Gent
Gran de Palaudàries i l’Escola d’adults.
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Un fabricant de tribunes retràctils
britànic s’integra al Grup Figueras

Nou horari dels CAP del
municipi

El fabricant de tribunes retràctils britànic SIS (Specialists in
Seating) s’integra al Grup Figueras International Seating.
Amb 25 anys d’història i més
de 800 projectes instal·lats,
SIS és una de les empreses
que lidera el mercat de les tribunes telescòpiques retràctils
al Regne Unit. Amb aquesta integració, Figueras es posiciona

L’Institut Català de la Salut comunica que l’horari dels Centres d’Atenció Primària (CAP)
La Cruïlla i Palaudàries serà
de 8h a 20h. Les visites fora

que ofereix altes prestacions
en ergonomia i confort. Realitzada en el material eco-friendly Durant Z, Venu suma un
disseny de gran component
estètic amb una tecnologia
industrial innovadora. Venu és
un seient sorprenent i pràctic, idoni per a qualsevol tipus
d’instal·lació, sigui aquesta
gran o petita.

Què ha dit la premsa?
Segons l’Institut d’Estadística
de Catalunya, al tancament del
2015, Lliçà d’Amunt tenia un
PIB (Producte Interior Brut) per
càpita de 23.900 euros.

Evolució de la població

El darrer padró oficial d’habitants, a 1 de gener de 2017,
indica que Lliçà d’Amunt tenia
14.933 habitants, 174 més que
un any abans, amb un creixement del 10,48% entre el 2007
i el 2017.

Veritas trasllada activitat productiva a Lliçà
d’Amunt

El centre logístic que el grup
de distribució de productes
alimentaris ecològics Veritas
construeix a Lliçà d’Amunt, i
que estarà operatiu a finals de
febrer, acollirà també activitat
productiva de pa, brioixeria i
productes cuinats.

Detingut a Lliçà d’Amunt
per robar quatre benzineres en tres dies

Els Mossos van detenir un
home de 46 anys i veí de Lliçà d’Amunt com a presumpte
autor de quatre robatoris en
benzineres del Vallès Oriental
que es van produir en només
tres dies, entre el 28 i el 30 de
desembre passat.

Es constitueix una nova

entitat a la comarca per
ajudar els refugiats

Tres vallesans, entre ells una
lliçanenca, formen part del
grup impulsor d’una nova ONG
registrada per ajudar els refugiats: Cardeu Refugi.

Empreses constituïdes

- Air-Reina SL, dedicada a la
lampisteria, instal·lacions de
sistemes de calefacció i aire
condicionat, activitats complementàries, construcció, instal·
lacions i manteniment. Comerç
a l’engròs i al detall.

Crema una caseta de
Territori projecta quatre
fusta amb electrodonoves línies de bus a la
mèstics
comarca
Un incendi va destruir el pasEs preveuen quatre serveis BRCat amb recorreguts pel Vallès
Oriental, un d’ells entre Mollet
i la Vall del Tenes (B2). També
es preveuen carrils bus, carrils
segregats o cruïlles amb prioritat semafòrica per augmentar
la velocitat comercial i fer que
l’autobús sigui més competitiu
respecte al cotxe.

sat 30 de gener a la tarda una
caseta de fusta annexa a una
casa del carrer Joan Maragall,
a Can Salgot. Tot l’habitatge
va quedar afectat pel fum. La
casa del costat també va patir
danys. Hi van treballar quatre
dotacions dels Bombers.

La implantació comercial que

Programa “De l’hort a la construeix la cadena francesa
de bricolatge Leroy Merlin
biblioteca”
Un total d’11 biblioteques del
Vallès Oriental s’han sumat
al programa “De l’hort a la
biblioteca”, que vol promoure el coneixement del patrimoni agrícola, els productes
i la gastronomia del Vallès
Oriental. El programa inclou
una oferta d’activitats variada com tastos, passejades,
xerrades i tallers, però també
algun punt d’informació amb
recursos diversos. La Biblioteca Ca l’Oliveres s’ha apuntat al projecte.

anirà acompanyada d’un seguit d’establiments de sectors
diversos. Es preveu un establiment d’una cadena d’alimentació (Lidl), una botiga de
materials de la construcció,
una de jardineria i un restaurant de menjar ràpid. Entre les
opcions també hi ha la d’un
establiment de venda de roba.
La promoció és similar a la que
Leroy Merlin té en altres localitzacions en les quals té presència, on en algunes també hi ha
alguns establiments de reparació d’automòbils.

Institut Català de la Salut

Farmàcies

Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):
N. Salayet (Santa Eulàlia): 1 de març
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 2 al 8 de març
P. Lozano (Bigues): del 9 al 15 de març
M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 16 al 22 de març
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 23 al 29 de març
M. Vela (Santa Eulàlia): del 30 de març al 5 d’abril
Per urgències després de les 22h: Viñamata (Granollers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí:
Codina (Lliçà d’Amunt), Salayet (Sta. Eulàlia), Torras i Lozano (Bigues)

Naixements a Lliçà d’Amunt

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

ANUNCI

Una zona comercial al
voltant de Leroy Merlin

8/02/2018 Alcalde

PIB per habitant

d’aquest horari es fan al Punt
d’Atenció Continuada (PAC)
del CAP La Cruïlla.

ARRENDAMENT D’UN TERRENY MUNICIPAL PER A LA
INSTAL·LACIÓ D’UNA CASETA PER A LA VENDA DE
PRODUCTES PIROTÈCNICS.

ANUNCI

com una de les empreses més
importants del món en aquest
sector i líder en el segment de
les solucions de seients mòbils
i l’equipament d’espais d’ús
polivalent a nivell global.
Per altra banda, el Grup Figueras ha llançat la nova butaca Venu, de fàcil instal·lació
i extrema robustesa, completament lliure de manteniment,

L’ajuntament de Lliçà d’Amunt cedeix en arrendament el terreny
municipal situat a l’encreuament de l’avinguda dels Països Catalans,
63 amb la Carretera de Granollers, a l’aparcament de la piscina
municipal, per a la instal·lació d’una caseta de venda de productes
pirotècnics.
El període d’utilització serà des del dia 16 al 23 de juny de 2018.
L’adjudicació s’efectuarà mitjançant SUBHASTA PÚBLICA, havent
d’oferir els interessats, com a mínim, la quantitat de 1.200 euros.
El termini de presentació de proposicions acabarà el dia 31 de març
de 2017.
Lliçà d’Amunt, 8 de febrer de 2018.

L’Alcalde
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Grups
Municipals

No podem posar fre al desenvolupament urbanístic i més quan tenim la gran sort de disposar d’un espai diàfan i planer per
crear un Centre de Poble que sigui referent per a tots els lliçanencs. L’hem de convertir en un espai atractiu i cívic de trobada,
de passeig, còmode pel vianant i, per això, cal donar-li vida amb la creació d’habitatges, també de socials, densificant suficientment la zona, però sobretot amb la potenciació del comerç i serveis de proximitat. I els únics que, per la seva capacitat, llarga
experiència i professionalitat, ens poden ajudar a tirar endavant aquest projecte d’aquesta complexa envergadura és l’Institut
Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya amb qui hem signat un acord històric d’encomanda de gestió pel desenvolupament
del sector centre. La Universitat Politècnica de Catalunya, des d’una vessant més acadèmica també ens assessora activament.
Podem afirmar que és el projecte urbanístic més important en dècades de Lliçà d’Amunt i, per tant, cal la generositat, l’esforç i el
compromís de totes les forces polítiques de fer que aquest gran projecte de futur es converteixi, quan abans millor, una realitat.

Llegan momentos claves para cumplir con la parte más importante del programa electoral de EUIA: hacer un centro del pueblo más
amable y descentralizar servicios para que los vecinos que vivan en los barrios dejen de sentirse ciudadanos de segunda. Para el primer
objetivo ya está en marcha un proyecto con el Institut Català del Sòl donde se contempla un centro urbano más atractivo y agradable
dentro del cual están proyectadas unas 200 viviendas de protección oficial. Esto último, algo necesario para que la gente con menos
recursos y gente joven no se vea obligada a tener que marcharse de Lliçà debido a la dificultad para acceder a una vivienda digna con
un precio justo.Por otro lado, nuestro gran proyecto es el aprovechamiento de la cesión de las naves de Biokit, donde trasladaremos
numerosos equipamientos municipales con el objetivo de acercar y mejorar su acceso a todos los habitantes de Lliçà. Este hecho nos
permite reunir muchos servicios que antes teníamos en locales alquilados y poder ampliar el Ayuntamiento sin necesidad de despilfarrar
dinero construyendo uno nuevo. Además hay una gran parte de Biokit que todavía no tiene asignada ninguna actividad y esa la decidiremos entre tod@s en un proceso de participación ciudadana. EUIA se preocupa por TODOS los vecinos de Lliçà, independientemente
de los años que lleven viviendo aquí, ya que todos pagamos nuestros impuestos y, por lo tanto, todos tenemos los mismos derechos.
Un any més l’estudi del desenvolupament demogràfic demostra que a Lliçà tenim moviment de població cap a altres municipis. Famílies
amb dificultats econòmiques i joves que volen independitzar-se marxen per la manca d’habitatge social. Gent gran dels barris que s’han
quedat sols i voldrien viure al centre no troben alternatives i marxen. El conveni signat amb l’INCASÒL per al desenvolupament dels
sectors de Can Guadanya Vell i Can Francí permetrà resoldre la manca de sòl urbanitzat en el municipi per a habitatge lliure i protegit.
Es preveu la creació de nous habitatges dels quals 180 són protegits i la resta lliure. Això ha de facilitar que molts dels nostres veïns
tinguin opcions per quedar-se al nostre municipi. El conveni preveu la creació d’un nou centre urbà i el desenvolupament d’activitats
econòmiques, atès que es preveu que els baixos dels habitatges es destinin a usos comercials.
Al nostre programa del 2015 ja apostàvem per l’habitatge social; crèiem en la necessitat d’un nucli urbà amb una plaça del Poble i zones
d’aparcament com un projecte integrador i dinamitzador per a tots els barris del municipi, que hauria de funcionar com a eix de confluència. Amb els acords assolits al pacte de govern seguim fidels als nostres compromisos. Seguirem treballant per a tots.
ESQUERRA
REPUBLICANA

L’ajuntament ha anunciat tres mesures: La paralització de l’obertura del carrer de la Fàbrica, que havia de donar permeabilitat a la
circulació del centre, i la seva substitució per l’obertura d’un vial que completi la variant de la Serra per ca la Miquela; el conveni
amb l’Incasòl per la gestió de la urbanització del centre, que l’allunya del control municipal; i el trasllat dels serveis municipals a can
Malé, començant pel local de la policia, que buida d’activitat el centre.
Aquesta és una estratègia tendent a la desertització completa del centre. L’equip de govern aconseguirà, amb aquestes accions,
acabar amb la vida cívica del nostre poble. Mostren als comerciants que l’ajuntament no creu en el centre, i per això en marxa.
Buiden els equipaments públics i concentren tota l’activitat a les naus de can Malé. Obliguen al trànsit dels barris a passar per la
variant, allunyant el comerç dels seus clients.
L’equip de govern s’assegura que els futurs creixements del poble el facin assemblar cada cop més a un barri dormitori. I ho fa sense debat públic ni consens polític i sense cap suport tècnic. Sembla que els grups a govern tenen pressa per deixar Lliçà fet un solar.
El PP de Lliçà d’Amunt presentó, en el pleno del 25 de enero, una moción en defensa de la prisión permanente revisable donde
pedíamos a los grupos que reconsideren su oposición a la medida. Pero el gobierno municipal y ERC votó en contra.
El PSC se justificó asegurando que la medida no va a favor de la reinserción. ERC habló de la flaqueza de las penas en prisión,
el PDCAT nos dijo que la propuesta era ambigua e ICV nos acusó de reaccionarios.
Con la prisión permanente revisable, la situación del preso se puede revisar a partir de los 25 años y reinsertarse en la sociedad
si cumple las exigencias de su rehabilitación. Con esta pena no se renuncia, como algunos creen, a la reinserción. Sin embargo,
desde el PP creemos que esta medida puede ser efectiva para evitar casos como los de Marta del Castillo o Diana Quer y conseguir una sociedad más segura, más justa y más solidaria.
La campaña a favor de la prisión permanente revisable ha recogido más de 2 millones de firmas.
Se puede firmar en apoyo de la prisión permanente revisable aquí: https://www.change.org/p/no-a-la-derogaci%C3%B3n-de-la-prisi%C3%B3n-permanente-revisable
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Entitats i Bústia del lector

Espectacle infantil de màgia a l’Aliança
DIUMENGE 18 DE MARÇ A
LES 12H A L’ATENEU L’ALIANÇA us oferim un espectacle de màgia per a tots els
públics: POTA DE CABRA 2.0
d’Enric Maggo.
“Pota de cabra 2.0” és un espectacle on el Gran Mag Jean
Phillippe ens mostra tot allò
que fa falta per ser un mag
com cal, posant un exemple
visual i màgic de cadascun
dels punts que va explicant.
Amb l’ajut de diferents personatges ens recrea el primer
joc de mans de la història de
la màgia, ens mostra el primer
truc d’il·lusionisme que va fer
a l’edat de sis mesos. També s’atreveix a fer màgia amb
les noves tecnologies sense
oblidar els trucs mes clàssics, combinant les desaparicions de telèfons mòbils amb
aparicions de conills. Podrem
arribar a veure com desvia
l’atenció del públic d’un punt
concret per poder realitzar els
famosos moviments secrets.
En definitiva, en aquest espec-

Què és la Planificació
i el Document de
Voluntats Anticipades?
La declaració de voluntats
anticipades s’estableix per
explicar per anticipat quin
tractament mèdic vol rebre
l’usuari; es pot redactar fins
i tot quan no es pateix cap
malaltia.

tacle ens descriu com un bon
mag ha de ser capaç d’utilitzar
totes les arts para-teatrals que
calgui, per aconseguir efectes
extraordinaris i les grans il·lusions més espectaculars.
Un espectacle per a tots públics, divertit, pedagògic i molt

participatiu.
La venda d’entrades es fa a
Taquilla. Preu: fins a 11 anys
i socis/es és de 3€; majors a
partir de 12 anys i no socis/es
5€.
Ateneu l’Aliança

Més Activitats
CALÇOTADA POPULAR
Dissabte 3 de març
Calçots, botifarra, cansalada,
xoriç, vi i aigua.
Hora: 14h
Preus: 6€, socis; 12€, no socis; nens fins a 8 anys, gratuït;
nens de 8 a 12 anys, 6€
Venta de tiquets: al local social
fins al 27 de febrer
Organitza: Associació de Veïns
de Ca l’Esteper

Racó de Salut:

2N TALLER DE SARDANES
Tots els diumenges de març i
el 8 i 15 d’abril
Hora: 11h
Lloc: Pavelló de l’institut Lliçà
Inscripcions: mepico@gmail.
com; 609 733 444.
Organitza: Tocats per la sardana

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. Han de tenir una extensió
màxima de 1011 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el nom
del remitent, és imprescindible que els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport.
No es publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí es reserva el dret de publicar
aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. No es publicaran els
escrits que atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o
trucades telefòniques respecte als originals no publicats. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut
de les opinions signades.

Les voluntats anticipades
són unes instruccions que
una persona major d’edat,
amb capacitat suficient i de
manera lliure, fa com expressió de la seva autonomia a
l’hora de decidir en relació
amb la seva pròpia salut, la
qual cosa constitueix un dret
avalat èticament i legalment.
Abans de redactar el document de voluntats anticipades (DVA), però, es realitzarà
una planificació.
La planificació de decisions anticipades (PDA) és un
procés deliberatiu i estructurat mitjançant el qual una
persona expressa el seus
valors, desitjos i preferències
i, d’acord amb aquests, i en
col·laboració amb el seu entorn afectiu (especialment en
aquelles circumstàncies en
què no estigui en condicions
de decidir) i el seu equip de
referència, formula i planifica
com voldria que fos l’atenció
que ha de rebre davant una
situació de complexitat clínica o malaltia greu, o en situació de final de vida.
El procés de PDA es basa en
el diàleg i l’acord lliure entre
la persona afectada i els professionals sanitaris o agents
socials implicats. Sempre
s’hi inclouen, si escau, les
figures de la família, el refe-

rent, el representant o el tutor legal.
Tan bon punt s’ha fet aquesta planificació, es procedeix
a redactar el Document de
Voluntats Anticipades (DVA).
El DVA és, per tant, el document legal en què la persona
manifesta les instruccions
sobre les cures i tractaments
mèdics que vol rebre en cas
que es trobi en una situació
en què no pugui decidir per
si mateixa o expressar lliurement la seva voluntat.
És aconsellable redactar
el DVA quan encara estem
en plena possessió de les
nostres facultats per garantir que recollirà els desitjos
de la persona en relació al
tracte que volem rebre al final de la vida o després de la
defunció. Aquest document
també serveix com a guia
perquè els professionals mèdics i la família puguin obrar
d’acord a la nostra voluntat.
Per tant, l’objectiu del DVA
és mantenir el respecte a les
decisions personals dels pacients i augmentar la seguretat dels professionals a l’hora
de respectar-les.
El suport dels professionals
en l’elaboració del document
de voluntats anticipades millora la pràctica clínica i reforça la relació assistencial.
Equip d’Atenció Primària
Vall del Tenes

Telèfons
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’Informació al Consumidor
93 841 52 25
Organisme de Gestió Tributària
93 472 91 38
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a
domicili
93 841 52 25
Registre Civil
93 860 72 1 4
Servei d’Informació sobre
Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall
del Tenes
93 841 58 12
SOREA (avaries)
900 30 40 70
Taxi Pujol
620 99 07 90

Diumenge de Rams
Diumenge de Rams és una festivitat litúrgica que inicia el cicle de festes
de Setmana Santa, que s’allarguen fins el Dilluns de Pasqua.
té lloc la Processó de la Burreta en la que una representació
de Jesucrist entra al barri vell
muntat sobre un ase.
A Santa Coloma de Gramenet
surt la Processó de la Borriquita, Borriquilla o Camarón (per la
semblança de Jesucrist amb el
cantant Camarón de la Isla).
El Diumenge de Rams fou
una celebració multitudinària
a molts països d’Europa com
Alemanya, Croàcia, Espanya,
Geòrgia, Itàlia, Lituània, Malta,
Polònia i Portugal. Actualment
ha perdut importància a moltes
zones a causa de l’expansió
general del laïcisme. Tot i així
encara hi ha llocs al món, com
les Filipines i Andalusia, on la
celebració encara és de caràcter multitudinari i atreu masses
de gent.
Als Països Catalans, tradicionalment, el dia de Rams es
commemora anant a l’església
a beneir el palmó dels nens, la
palma de les nenes, o una branqueta de llorer.
Les palmes i els palmons són
fulles de palmera tendra treballades artesanalment, que els
padrins regalen als fillols. Els
palmons són peces més grans
i senzilles, fetes a partir d’una
fulla sencera de palmera. Les
palmes, en canvi, requereixen
molta més tècnica, perquè tenen les fulles trenades amb filigranes, seguint procediments
semblants als de la cistelleria.
Antigament les palmes eren
més utilitzades per les nenes i

els nens solien portar palmons.
Són típics de la festivitat de
Rams perquè rememoren l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, on segons les escriptures va ser rebut per la multitud
amb rams.
Al principi de la missa del diumenge de Rams es fa una processó en què es beneeixen les
palmes, els palmons i els rams
de llorer.
En algunes llars encara és tradició de penjar la palma beneïda
al balcó i deixar-la-hi tot l’any,
perquè hom creu que dóna protecció i bona sort.

A Lloret de Mar, La Selva, es
fa el tradicional repartiment de
llorer. I és tradició a les comarques gironines que el padrí i la
padrina regalin un tortell al seu
fillol o fillola.
Setmana Santa
El Diumenge de Rams inicia
el cicle de festes de Setmana
Santa.
La Setmana Santa és el moment més important de l’any
litúrgic cristià. Es tracta d’un
conjunt de celebracions que
tenen lloc entre el diumenge de

Rams i el Diumenge de Pasqua
o, ja en el terreny de les festes
populars, el Dilluns de Pasqua.
A través d’un vast i ric conjunt
de pràctiques festives -processons, escenificacions teatrals
i altres activitats litúrgiques i
rituals- la comunitat cristiana recorda i recrea els darrers
moments de Jesucrist a la Terra, el que hom coneix com a la
Passió, Mort i Resurrecció. És a
dir, des que Jesús arriba a Jerusalem procedent del desert i ja
proclamat Salvador, fins que és
processat, mort clavat a la creu,
enterrat i fins que ressuscita.
La ubicació al calendari
d’aquestes celebracions canvia cada any i oscil·la entre
els mesos de març i abril, ja
que la data de la Pasqua es
fixa a partir de la primera lluna
plena de primavera. Per això,
la majoria d’aquests actes se
celebren sota la lluna plena de
març-abril.

Abans d’aquesta festa molts
pobles i ciutats fan fires especialitzades on es poden trobar
palmes, palmons i tota mena de
cintes, flocs, figuretes i llaminadures per a ornar-les.
Celebracions al voltant del
Dia de Rams
Per tota la geografia catalana
es representa La Passió, sent
les més famoses les d’Esparreguera i Olesa.
A la Ciutat Vella de Barcelona

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

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

