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L’Ajuntament treballa per 
la millora de l’ocupabilitat juvenil  
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Ignasi Simón Ortoll 
Alcalde

Fa unes setmanes, el rec-
tor de la Parròquia de 
Sant Julià, Mossèn Aaron, 
va dir en la seva homi-
lia durant la Festa Major 
que la tercera edat s’ha-
via d’anomenar la tercera 
joventut i avui em faig se-
ves aquestes paraules. 

No fa gaires anys, un cop 
les persones arribàvem 
a l’edat de jubilació, la 
societat donava l’esque-
na a aquest sector i no-
més semblava que podi-
en servir per estar a casa 
i cuidar els néts i nétes. 
Per sort, tot això ha can-
viat i ara més que mai són 
persones que gaudeixen 
d’una vida saludable, 
també gràcies a l’avenç 
de la ciència i la medici-
na, i des dels poders pú-
blics  se les ha considerat 
centre de moltes de les 

polítiques actives en ser-
veis i infraestructures. 

Dos Casals de Gent Gran 
al centre i Palaudàri-
es, gimnàstica durant 
tot l’any al Pavelló d’Es-
ports i als Centres Cívics, 
aquagym durant l’estiu a 
la Piscina municipal, ca-
minades, serveis espe-
cialitzats de massatge, 
podologia, etc. i un llarg 
catàleg d’altres serveis 
són només alguns dels 
exemples del gran ven-
tall que pot gaudir a Lli-
çà d’Amunt la nostra gent 
gran. I encara queda molt 
per fer. 

Si tot va segons el pre-
vist, en aquesta legisla-
tura s’arrencarà el Cen-
tre de Dia que des de la 
Regidoria de Gent Gran 
ja han començat a posar 

fil a l’agulla. Un projecte 
molt esperat i desitjat per 
tal que la nostra gent gran 
i sobretot els seus famili-
ars no s’hagin de despla-
çar a altres poblacions.

Normalment per aques-
tes dates se celebrava la 
Setmana de la Gent Gran, 

enguany però es trasllada 
al proper mes de novem-
bre ja que s’està acabant 
de confeccionar la pro-
gramació. Així doncs, en 
el proper butlletí es rebrà 
la informació necessària 
amb tota la informació de 
les activitats que s’hi rea-
litzaran. 

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

5 anys apostant per la inserció laboral dels joves
L’any 2014 l’Ajuntament va crear el Pla “Millorem l’Ocupació” amb l’objectiu de tenir un pla estratègic municipal 
per fomentar la formació, l’ocupació i l’emprenedoria dels i les joves d’entre 16 i 35 anys residents a Lliçà d’Amunt. 

La millora de l’ocupabilitat juve-
nil es va tornar una prioritat per 
l’Ajuntament a causa de l’elevat 
número de joves aturats al mu-
nicipi. El gener de l’any 2014 es 
trobaven a l’atur el 30,21% dels 
adolescents lliçanencs d’entre 
16 i 24 anys, i el 16,51% dels 
joves d’entre 25 i 34 anys. En 
l’actualitat s’han rebaixat con-
siderablement aquests per-
centatges a més de la mei-
tat (12,65% de 16 a 24 anys i 
6,93% de 25 a 34 anys). (dades 
extretes de la Diputació de Barcelona).
El Pla “Millorem l’Ocupació s’està 
portant a terme, des de fa 5 anys, 
de manera transversal entre les 
regidories de Promoció Econò-
mica, Educació, Joventut i Acció 
Social, i en coordinació amb el 
Servei d’Empresa i Ocupació de 
La Vall del Tenes (SEOVT). 

Assessorament personalitzat
Les diagnosis del Pla Local 
de Joventut i del Pla Millorem 

l’Ocupació que va elaborar 
l’Ajuntament van determinar 
que els i les joves necessita-
ven de la creació d’un ser-
vei d’orientació acadèmica i 
d’acompanyament en la recer-
ca de feina.
Actualment el servei d’asses-
sorament se centra principal-
ment en la situació personal 
del jove atès: s’orienta sobre 
el sistema educatiu, la presa 
de decisions a l’hora d’esco-
llir estudis, l’elecció del centre 
d’estudis, la tramitació de be-
ques, la preinscripció als es-
tudis, etc., en el cas de voler 
continuar estudiant.

Suport a la inserció laboral
Al servei d’assessorament in-
dividualitzat es treballen dife-
rents vessants de l’ocupació 
de la persona, com la valora-
ció del seu itinerari formatiu i 
laboral, la realització del currí-
culum vitae tenint en compte 

les seves capacitats socials i 
laborals, la preparació de les 
entrevistes de feina i consells 
per superar-les amb èxit, com 
treballar els canals de recerca 
de feina i l’acompanyament en 
la recerca activa de treball.

Tallers formatius als instituts 
i al PFI
El Pla “Millorem l’Ocupació’” 
inclou el desenvolupament 
de tallers formatius per als 
alumnes d’ESO i Batxillerat a 
l’Institut Lliçà i l’Institut Hipàtia 
d’Alexandria, així com al PFI 
d’Auxiliar d’hoteleria, que for-
men part del Programa d’Ac-
tivitats Educatives (PAE) de 
l’Ajuntament. Aquests tallers 
estan orientats principalment 
al món laboral: coneixement 
de les competències perso-
nals, desenvolupament del 
perfil professional, com i on 
cercar feina, la cerca de feina 
a través de les xarxes socials, 

com superar una entrevista de 
treball, etc.
Així mateix, a l’INS Hipàtia 
d’Alexandria s’ha establert un 
espai d’orientació i assessora-
ment als alumnes en la presa 
de decisió d’estudis a l’acabar 
l’ESO. I, addicionalment, s’han 
dut a terme sessions informa-
tives anuals amb les famílies 
per tal de donar a conèixer 

les opcions acadèmiques que 
tenen els seus fills a l’acabar 
l’ESO.
 
Programa de pràctiques i 
conveni amb empreses
L’Ajuntament ha format part, 
durant aquests anys, del pro-
grama Garantia Juvenil de la 
Generalitat de Catalunya que 
(continua a la pàgina següent)
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facilita que els joves que es 
troben a l’atur puguin realitzar 
pràctiques remunerades a em-
preses del seu sector, així com 
a l’administració local, on s’han 
contractat joves per desenvolu-
par diferents llocs de feina.
D’altra banda, l’Ajuntament ha 
signat convenis amb les em-
preses que s’han instal·lat re-
centment a Lliçà d’Amunt, com 
Mango, Leroy Merlín, Establi-
ments Viena, Bonpreu, etc., 
per a la contractació prioritària 
de lliçanencs i lliçanenques en 
les seves noves plantilles.

El servei en xarxa
En el marc del Pla “Millorem 
l’Ocupació”, l’Ajuntament col-
labora estretament amb altres 
organismes i departaments 
com: Justícia Juvenil per la 
derivació dels joves a través 

de les mesures de Medi Obert; 
les regidories de Joventut, 
Educació i Acció Social de 
l’Ajuntament pel seguiment 
dels casos; la Mancomunitat 
de la Vall del Tenes en dife-
rents àmbits; i amb el Consell 
Comarcal en la participació de 
la Fira Guia’t o en el desenvo-
lupament de programes espe-
cífics com el Singulars o Refe-
rents d’Ocupació Juvenil.

Millora de l’oferta formativa i 
educativa
L’Ajuntament i el SEOVT han 
dissenyat, durant aquests pri-
mer 5 anys de projecte, cursos 
per a la formació en tècniques 
específiques relacionades 
amb feines en grans superfíci-
es, eines de coaching, atenció 
al client, comptabilitat, moni-
tor i director de lleure, etc.

També s’ha impulsat, per part 
del consistori, la creació de 
l’Escola de Persones Adultes 
de La Vall del Tenes i el Pro-
grama de Formació i Inserció 
(PFI) d’Auxiliar d’Hoteleria: 
cuina i serveis de restaura-
ció, així com la consolidació 
del Grau Mitjà de Sistemes 
Microinformàtics i Xarxes de 
l’Institut Lliçà.

Foment en creació i instal·la-
ció d’empreses
L’Ajuntament ha fomentat du-
rant aquests anys la creació 
de noves empreses i la ins-
tal·lació d’empreses al mu-
nicipi. Aquestes empreses, a 
banda de donar servei a Lliçà 
d’Amunt, han creat nous llocs 
de treball que han repercutit 
en els lliçanencs i lliçanenques 
i en els i les joves del municipi.

notícies de l’Ajuntament

Pla “Millorem l’Ocupació”
En cinc anys, l’Ajuntament ha atès més de 450 usuaris/es en el 
marc del Pla “Millorem l’Ocupació”. 
(ve de la pàgina anterior)

Durant el mes de setembre 
s’ha arribat als 450 usuaris/es 
del Pla “Millorem l’Ocupació”, 
un projecte iniciat al 2014 per 
l’Ajuntament que desenvolu-
pa mesures per la millora de 
la ocupabilitat dels joves de 
16 a 35 anys del municipi, així 
com de les persones amb es-
pecials dificultats per la recer-
ca de feina derivades de Ser-
veis Socials.
Una de les mesures bàsiques 
és el servei d’assessora-
ment acadèmic i laboral, que 
compta actualment amb prop 
de noranta usuaris/es actius/
ves.
Fins el moment, pel que fa a 
les persones que han finalit-

zat ja el seu itinerari durant el 
2019: el 45% ha trobat feina, 
el 39% ha iniciat un procés 
educatiu, el 8% continua cer-
cant pel seu compte i el 8% 
finalitza per altres motius (sa-

lut, conciliació familiar...).
Recordeu que podeu sol·lici-
tar cita prèvia i/o adreçar les 
vostres consultes pel Pla al 
telèfon 938415225 o a promo-
eco@llicamunt.cat.

450 usuaris/es del Pla “Millorem 
l’Ocupació”

Col·laboració amb Justícia 
Juvenil per la inserció 
laboral

Dins el Pla “Millorem l’Ocupació” 
s’han atès durant aquest any 
quatre joves desocupats de 16 
a 18 anys del municipi derivats 
de Justícia Juvenil a través de 
les mesures de Medi Obert (dos 
d’ells amb l’ESO no finalitzada).
Des del Pla se’ls ha donat un 
servei individualitzat d’assesso-
rament formatiu i laboral, a tra-
vés del qual han elaborat el seu 
currículum i han fet ús dels dife-
rents canals de recerca de feina 
públics i privats (des del SEOVT 
i el SOC fins a portals privats, 
metacercadors, aplicacions 
mòbils o autocandidatures).
Actualment tots quatre estan 
treballant a diferents sectors (in-
dústria i serveis a les persones) 

i un d’ells a més ha realitzat una 
formació específica en logística 
i magatzem a través del projec-
te Singulars del Consell Comar-
cal i PIMEC.
Pel que fa a la resta de joves atesos 
durant l’any al programa (62 fins el 
moment), el 34% venen derivats 
de la regidoria d’Acció Social amb 
la qual es treballa estretament pel 
seguiment dels mateixos, el 16% 
derivats de la regidoria d’Educa-
ció i els instituts del municipi, i el 
6,5% de la regidoria de Joventut. 
El 37% venen directament, ja sigui 
a través dels mitjans de la pròpia 
regidoria i la col·laboració amb el 
SEOVT, a través de la publicitat i 
xarxes de l’Ajuntament o bé con-
tactant amb l’OAC. 
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Festa Major 2019, 
un èxit de participació!
Lliçà d’Amunt va viure la Festa Major 2019 del 4 al 8 de setembre. 
L’Ajuntament, amb la col·laboració de diferents entitats del 
municipi, va elaborar una programació festiva, on destacaven les 
actuacions musicals, amb Doctor Prats com a cap de cartell, i un 
inici de festa diferent. 

Més fotos al web municipal 
www.llicamunt.cat

notícies de l’Ajuntament

Els dies previs a la Festa Ma-
jor, dilluns 2 i dimarts 3 de 
setembre, hi va haver actua-
cions de nit a la Piscina, Mu-
sic Terrace, amb la cantautora 
folk-indie Eipriil, guanyadora 
del concurs de varietats Ca-
cauets organitzat per l’Ateneu 
L’Aliança, i el monologuista 
David Barragan. 
Aquests dies previs, a la tarda, 
també es va poder gaudir de 
dos espectacles infantils de la 
programació d’aquest mes de 
la Biblioteca Ca l’Oliveres, re-
lacionats amb el projecte “De 
l’hort a la biblioteca”: un taller 
de cuina a càrrec de la cone-
guda cuinera Ada Parellada  i 
l’espectacle «Queviures» de 
la companyia De Parranda. 
A més, hi va haver un recital 
de poesia fusionat amb rum-
ba, Rumbesia, a càrrec de la 
companyia La última y nos 
vamos, per commemorar el 
9è aniversari de la biblioteca. 
Aquests dos dies també va 

començar La Juguesca de 
l’Ateneu L’Aliança amb el pre-
gó a càrrec d’Skando, la colla 
guanyadora de l’edició pas-
sada, i les primeres proves 
d’aquesta competició lúdi-
ca, que van continuar al llarg 
dels dies de Festa Major amb 
el punt àlgid en la Cercavila 
del divendres i l’Estirada del 
tractor del diumenge. La Ju-
guesca ja ha arribat a la 25a 
edició. 
Tot i aquestes activitats prè-
vies, la Festa Major d’aquest 
any va començar oficialment 
el dimecres 4 de setembre i 
es va allargar fins al diumenge 
8 de setembre. 
El dimecres 4 de setembre hi 
va haver una nova edició de 
la Festa Holli Dolly i, segui-
dament, va tenir lloc el Toc 
d’inici de la Festa Major, que 
enguany va canviar d’ubica-
ció i va passar de la Biblioteca 
Ca l’Oliveres a l’Ajuntament i 
el carrer del Torrent Merdanç. 
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Triangular de Billar Quatre Modalitats

Taller de cuina “El Wrap Saludable”

La Juguesca: Pregó de La Juguesca

Espectacle infantil “Queviures”

Recital de poesia fusionat amb rumba “Rumbesia”

La Juguesca: Fes-ho i no preguntis

Music Terrace amb el monologuista David Barragan

Festa Holli Dolly

Pregó a càrrec del lliçanenc Fermí Nadal

Exposició “40 anys d’Ajuntaments democràtics”

Festa Major 2019
Tots els actes van tenir una gran afluència de 
públic. 

Foodtruck Street

Espectacle Orgasmes

Coincidint amb la celebració 
dels 40 anys d’Ajuntaments 
democràtics, es va inaugurar 
una exposició i es va desco-
brir una placa commemorati-
va. Tot seguit, va tenir lloc el 
Pregó de Festa Major a càr-
rec d’una persona vinculada 
al 40è aniversari dels Ajun-
taments democràtics (va ser 
regidor del primer Consistori 
democràtic) i de les 24 Hores 
de Resistència en Ciclomo-
tors (va ser-ne un dels fun-
dadors com a membre de la 
Colla del Pa amb Tomàquet), 
Fermí Nadal. També es  va fer 
la Tronada d’inici i el Brindis, 
a més d’un petit refrigeri, per 
continuar amb una propos-
ta de sopar a la fresca i una 
comèdia sobre els dos sexes, 
Orgasmes. 
Fermí Nadal, molt orgullós de 
ser el pregoner d’enguany, va 
fer un discurs, carregat d’iro-
nies, on va repassar la vida 
del país i de Lliçà d’Amunt 
ara fa 40 anys, les primeres 
campanya electoral i elecci-
ons democràtiques al poble, 
i també els inicis de les 24 
Hores de Ciclomotors de la 
Vall del Tenes amb la Colla 
del Pa amb Tomàquet. Nadal 
va dir sentir-se molt orgullós 
d’haver estat en el primer 
Ajuntament democràtic i a les 
primeres 24 Hores, dos esde-
veniments que s’han d’haver 
viscut per adonar-se’n  de la 
seva magnitud, va conclou-
re. El pregoner d’enguany va 
acabar el discurs recordant 
les persones del municipi 
més necessitades i desitjant 
un Lliçà d’amunt més solidari 
on tothom noti que val la pena 
de viure-hi. 
El dijous 5 de setembre hi va 
haver un espectacle infan-
til de màgia i circ, Antipasti, 
de la companyia El que ma 
queda de Teatre. I es va obrir 

l’Embarraca’t al Pinar de la 
Riera, l’espai de referència de 
la Festa Major per sopar, gau-
dir d’espectacles i escoltar 
música. Aquella mateixa nit hi 
va actuar el jove DJ lliçanenc 
SFER, a proposta dels pres-
supostos participatius de la 
regidoria de Joventut, i hi va 
tenir lloc un espectacle inno-
vador, #DATVIBES, liderat pel 
DJ Albert González, discjòquei 
que ha punxat en els festivals 
internacionals i actualment 
és resident a Privilege Ibiza i 
Pacha la Pineda. Les nits se-
güents hi van actuar The Co-
vers Band, Doctor Prats, la 
Banda Biruji, DJ JM-Sánchez 
amb cançons emblemàtiques 
dels anys 80 i 90, i el Vaparir 
Tour de Ràdio Flaixbac. Dos 
d’aquests concerts van ser 
multitudinaris, Doctor Prats i 
la Festa Flaixbac, on segons 
els cossos de seguretat hi van 
assistir més de 5.000 perso-
nes. L’Embarraca’t també va 
comptar amb Nits de monò-
legs, inflables i jocs infantils, 
i actes organitzats per dife-
rents entitats locals com el 
Cartrorifa i l’Arrossada l’Alian-
ça batega. 
La mateixa nit del dijous, al 
Pavelló d’Esports per la pre-
visió de pluja, es va fer el 
sopar més singular de Lliçà 
d’Amunt, el Sopar de les Àvi-
es, que arribava a la 33a edi-
ció, per homenatjar les nos-
tres àvies i la seva cuina de 
tota la vida.
Després de la rebuda dels 
convidats i del sorteig dels 
plats, el regidor de Cultura, 
Albert Iglesias, va donar la 
benvinguda a la convidada 
d’enguany, la cuinera Ada 
Parellada, i va adreçar unes 
paraules al públic assistent. 
Iglesias va dir que el Sopar de 
les Àvies, que s’ha viscut du-
rant tants anys, ja forma part 
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Festa Major 2019
La colla Skando es va proclamar guanyadora 
de l’edició d’enguany de La Juguesca.

Espectacle infantil “Antipasti”

L’Embarraca’t

Sopar de les Àvies

Sopar de les Àvies: convidada

Sopar de les Àvies: brindis amb la Comissió

Sopar de les Àvies: patrocinadors

Sopar de les Àvies: espectacle

La Juguesca: Fes-ho i no preguntis

Sopar de les Àvies: àvies cuineres

Punt lila

Sopar de les Àvies: sorteig de plats Nit Jove

de la nostra identitat i del nos-
tre patrimoni cultural. També 
va assenyalar que començava 
la Festa Major i que les festes 
són per passar-ho bé des del 
respecte, la igualtat i la diver-
sitat. 
Després d’uns plats delicio-
sos, l’Alcalde, Ignasi Simón, 
va dirigir unes paraules als 
comensals destancant que 
totes les àvies cuineres tenen 
en comú l’amor pels seus i 
l’expressen cuinant i compar-
tint els plats, i això les fa real-
ment felices. L’Alcalde va pro-
posar un brindis per les àvies 
cuineres que han participat 
en alguna edició d’aquests 33 
anys d’història del Sopar de 
les Àvies. 
Per la seva part, la convidada, 
la cuinera Ada Parellada, va 
dir que la cuina fa país i que 
el lema hauria de ser “menys 
sushi i més fricandó”. Parella-
da es va mostrar molt emo-
cionada per aquest acte tan 
entranyable que va encoratjar 
a mantenir en el temps. 
Després dels agraïments a les 
àvies cuineres i als patrocina-
dors va tenir lloc un espec-
tacle musical a càrrec de la 
mezzosoprano Susanna Del 
Saz i el tenor Jorde Gasso, 
que va posar el punt i final a 
aquesta 33a edició del Sopar 
de les Àvies. 
El divendres 6 de setembre 
Lliçà d’Amunt va fer els ho-
nors a la gent gran del munici-
pi amb la Festa d’Homenatge 
a la Vellesa, que arribava a la 
43a edició. En el seu discurs, 
l’Alcalde, Ignasi Simón, va dir 
que la gent gran ha fet i se-
gueix fent molt pel nostre país, 
ens ha transmès els valors de 
l’esforç, la justícia social i la 
protecció de la família, i ens 
ha ajudat a conèixer millor 
la història recent del nostre 
país. Aquest dia, la plaça Ca-

talunya va ser l’escenari d’un  
concert de Pop Per Xics, un 
grup d’animació musical per 
a tota la família, que en els úl-
tims 4 anys s’ha convertit en 
un referent a tot Catalunya. 
I, en aquest mateix lloc, la 
Bandeltenes ens va oferir una 
experiència musical de nit, un 
còctel de ritmes i estils amb 
molta passió per la música. 
El cap de setmana va comen-
çar amb activitats aquàtiques 
i festa de l’escuma a la Pisci-
na. També vam tenir activitats 
esportives diverses (patina-
da popular, melé de botxes, 
challenge de resistència en 
BTT)  i moltes manifestacions 
de cultura popular (sardanes, 
concert i ball amb La Princi-
pal de la Bisbal, gegants (la 
colla local commemorava el 
35è aniversari), correfocs i gi-
tanes). El concert de La Prin-
cipal de la Bisbal va comptar 
amb uns 700 assistents. 
La Festa Major es va acomi-
adar la nit del diumenge amb 
un espectacle pirotècnic i el 
veredicte de La Juguesca. La 
colla guanyadora de La Ju-
guesca 2019 va ser Skando 
amb 35 punts, seguida de les 
colles Bisky (32 punts), Spor-
ting l’Olla (31 punts) i Can 
t’Implora i Concos (amb 27 
punts cadascuna). 
Tots els actes van tenir una 
gran afluència de públic, 
tant els adreçats a gent jove 
com els adreçats a infants i 
gent gran. Segons els orga-
nitzadors, ha estat una Fes-
ta Major sense incidències 
destacables i amb moltíssima 
participació tant de gent del 
municipi com dels qui ens han 
visitat expressament.
L’Ajuntament agraeix les 
aportacions econòmiques de 
les empreses que han donat 
suport a la Festa Major d’en-
guany i, sobretot, agraeix la 
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Festa d’Homenatge a la Vellesa

La Juguesca: Cercavila

Espectacle familiar amb Pop per Xics La Juguesca: Cercavila

La Juguesca: Cercavila

La Juguesca: Cercavila

La Juguesca: Cercavila

La Juguesca: Cercavila

Festa d’Homenatge a la Vellesa

Nit de monòlegs amb Rony

Una nit a banda amb la Bandeltenes

Atraccions

col·laboració de les entitats 
locals que amb les seves 
aportacions d’activitats han 
ajudat a fer la Festa Major en-
cara més gran.

#Lliçàdefesta

Els dies de Festa Major es 
va poder seguir tota la pro-
gramació a les xarxes amb 
l’etiqueta #Lliçàdefesta. Així 
mateix, utilitzant aquesta eti-
queta, l’Ajuntament va comu-
nicar els canvis d’última hora 
que es van produir a través de 
les xarxes socials municipals: 
Instagram, Facebook i Twitter.

Concurs a Instagram

Un any més, amb motiu de la 
festa gran del nostre poble, 
l’Ajuntament va organitzar 
un concurs a la xarxa social 
Instagram, enguany amb un 
canvi de modalitat, amb l’ob-
jectiu de fer créixer el nombre 
de seguidors del compte mu-
nicipal (@llicamunt). 
Els dies previs a la Festa Ma-
jor, l’Ajuntament va publicar la 
imatge del concurs al comp-
te d’Instagram municipal. Per 
participar-hi només s’havia de 
tenir un compte a Instagram 
amb un perfil públic, seguir el 
perfil de l’Ajuntament i fer un 
comentari a la publicació del 
concurs etiquetant a la perso-
na o les persones amb les que 
es gaudiria de la Festa Major. 
La foto del concurs publicada 
per l’ocasió va rebre més de 
232 cometaris i va comptar 
amb la participació de 115 
persones. Durant la Festa 
Major, el compte municipal  
ha sumat més de 100 nous 
seguidors i seguidores. 
D’entre totes les persones 
que van deixar el seus co-
mentaris durant els dies del 
concurs, del 4 al 8 de setem-

bre, i complien amb les ba-
ses de participació, es va fer 
un sorteig. amb la web App-
Sorteos (https://app-sorteos.
com/s-R6VJLD#.XXY7SZ6Y-
VSA.link).
La persona afortunada, @
remei100, va guanyar una 
capsa regal Fent País amb 
multitud de propostes de lleu-
re (escapades, aventura, gas-
tronomia, etc). 
L’Ajuntament agraeix la impli-
cació de totes les persones 
participants, felicita especi-
alment a la guanyadora del 
concurs, @remei100, i dóna la 
benvinguda a totes les perso-
nes que han començat a se-
guir l’administració local a la 
xarxa social d’Instagram.

Bus i Taxi de Festa Major

Del dijous 5 al diumenge 8 de 
setembre, les línies A3, A21 i 
A40 van donar servei de bus 
nocturn per apropar els lliça-
nencs i lliçanenques als esce-
naris de la Festa Major.
Les línies A3 (Centre-Can 
Xicota), A21 (Centre-La Ser-
ra-Palaudàries) i A40 (Tricen-
tenari-Can Farell) van circular 
des que van acabar el servei 
diürn fins a les 6 de la mati-
nada (menys el darrer dia, 
que ho van fer fins a les 12 de 
la nit). La freqüència de pas 
d’aquest servei de bus noc-
turn va ser d’una hora. 
A més, la línia A21 es va com-
plementar amb un servei de 
Taxi Bus (STB) gratuït que 
va arriba als barris de Can 
Rovira Vell, Can Rovira Nou i 
Can Roure, deixant i recollint 
passatge a les parades del 
recorregut de la línia A1 (Cen-
tre-Palaudàries), que discorre 
per aquesta zona els dies la-
borables. 
La parada del STB va ser la 
de la línia A21 Passeig Sant 

Amb el concurs a Instagram, l’Ajuntament 
guanya 100 nous seguidors en aquesta xarxa. 
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Concert amb The Covers Band

Concert amb Doctor Prats

Patinada popular

CorrefocLa Juguesca: L’altre Sopar de les àvies

Parc aquàtic

La Juguesca: La febre de l’hort

Concert amb La Principal de la Bisbal

Vaparir Tour de Ràdio Flaixbac

Festa In The Mix of 80’s & 90’s

Ball amb La Principal de la Bisbal

Valerià – Ausiàs March i, des 
d’aquest punt, es van fer les 
expedicions de Can Salgot al 
centre urbà i les provinents 
del centre cap als barris de 
Can Rovira Vell, Can Rovira 
Nou i Can Roure. Hi va haver 
dues expedicions d’anada al 
centre urbà, a les 12 de la nit 
i a les 3 de la matinada, i tres 
de tornada, a les 12 de la nit, 
a les 3 de la matinada i a les 
6 del matí.
El Servei de Taxi Bus era gra-
tuït, però calia pagar el bitllet 
de les línies de Transports de 
Lliçà d’Amunt (TLA).
Per altra banda, del 31 
d’agost a l’11 de setembre, 
amb motiu de la Festa Major, 
la terminal B de l’Ajuntament 
situada al carrer del Torrent 
Merdanç, on tenen parada 
les línies A1, A2, A3, A7, A21, 
A42 i A71, es va traslladar 
provisionalment al carrer del 
Doctor Bonet. Durant aquest 
període de temps el carrer del 
Doctor Bonet va ser de sen-
tit únic, des del carrer d’An-
selm Clavé a l’avinguda dels 
Països Catalans, per millorar 
la seguretat de les persones 
usuàries del transport.

Protocol d’actuació en cas 
d’assetjaments i agressions 
sexuals a la Festa Major

L’Ajuntament  va elaborar un 
protocol d’actuació en cas 
d’assetjaments i agressions 
sexuals a la Festa Major on 
s’exposa què ha de fer el ciu-
tadà/a en aquesta situació i 
com ha d’actuar el personal 
del protocol. 
La Festa Major d’enguany va 
torna a comptar amb un Punt 
lila a la zona de l’Embarraca’t 
en horari de 23h a 04h. Es 
tracta d’un espai d’informa-
ció i sensibilització a tota la 
població, preparat per facili-
tar assessorament i/o acom-
panyament a qualsevol per-
sona que visualitzés o patís 
una agressió masclista i/o 
LGTBIfòbica. El punt lila va 
comptar amb la col·laboració 
de 10 voluntaris i 6 professio-
nals de la regidoria d’Igualtat, 
gènere i LGTBI. Va tenir molt 
bona acollida i força gent es  
va apropar amb interès per 
conèixer com actuar en situa-
cions de risc. L’Ajuntament fa 
una valoració molt positiva de 
la tasca desenvolupada.

Festa Major 2019
El Punt lila va tornar a donar informació i a 
sensibilitzar la població. 

Festa de l’escuma



10 - 

notícies de l’Ajuntament

Challenge de resistència en BTT El Casal balla a la plaça

Ballada de gegants

La Juguesca: Factor 25, piscina annatòmica

Inflables i jocs

Ball de gitanes

La Juguesca: Estirada del tractor

Espectacle pirotècnic

La Juguesca: El veredicte

Festa Major 2019
L’espectacle pirotècnic va posar el punt i final a una Festa Major que 
tothom va viure amb molta intensitat.  

La pluja desllueix la 
celebració de la Diada 
Nacional de Catalunya
Els actes institucionals de la 
Diada Nacional de Catalunya, 
l’11 de setembre al Pinar de la 
Riera, es van haver d’anul·lar a 
causa de la pluja. Hi havia pre-
vist una ballada de sardanes 
organitzada per Tocats per la 
sardana/Grup l’Abans, la his-
sada de la Senyera al so del 
“Cant de la Senyera” a càrrec 
de la Bandeltenes i la lectu-
ra  d’un manifest institucional. 
L’únic que es va mantenir, de 
manera extraoficial, va ser 
l’ofrena floral de l’Ajuntament, 
els partits polítics i les entitats 
locals al monument del Tri-
centenari, ja que molts d’ells 
ja tenien les flors comprades 
o encarregades. També es va 
anul·lar el cant d’”Els Sega-
dors” a càrrec de la mateixa 
Bandeltenes, que sempre clou 

l’acte, i un concert-vermut pre-
vist a càrrec d’un grup de pa-
res de l’Escola de Música de la 
Vall del Tenes anomenat The 
Bluesfathers.

Melé de Botxes

Aposta pel paper reciclat
El programa de Festa Major 
d’enguany s’ha imprès amb 
paper 100% reciclat, tal i com 
es va fer amb el programa de 
Fira Tenes i el flyer de la Fes-
ta de Sant Joan, entre altres 
elements impresos recentment 
També s’utilitza paper PFC, 
lliure de productes químics. Es 
tracta d’una aposta de l’Ajun-
tament per contribuir a la mi-
llora del medi ambient. 
El paper 100% reciclat és pa-
per elaborat amb fibra recicla-
da i sense l’ús de cap substàn-
cia química com el clor. 
La matèria primera fonamental 
per a la fabricació del paper és 
la fibra de cel.lulosa procedent 

de la fusta, un recurs natural 
i renovable. Les fibres de cel 
lulosa s’aprofiten al màxim a 
través de la recollida i el reci-
clatge dels papers usats per 
convertir-los en paper nou.
Si utilitzem paper reciclat no 
cal talar arbres i a més estal-
viem aigua i energia elèctrica. 
Un pas endavant en benefici 
del medi ambient.
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Celebració del 40è aniversari 
dels Ajuntaments democràtics
En el marc de la Festa Major va tenir lloc un acte commemoratiu, 
presidit pels tres alcaldes d’aquest període. 

En el marc de la Festa Major va 
tenir lloc un acte commemora-
tiu del 40è aniversari dels Ajun-
taments democràtics. 
El 3 d’abril de 1979 van te-
nir lloc les primeres eleccions 
municipals després de la dic-
tadura franquista i el 19 d’abril 
es van constituir els primers 
ajuntaments elegits democrà-
ticament.
El regidor de Comunicació, 
David Morales, va donar la 
benvinguda a l’acte i, en el 
seu parlament, va dir que Lliçà 
d’Amunt ha evolucionat molt 
aquests 40 anys amb la crea-
ció de nous serveis i la cons-
trucció de nous equipaments i 

infraestructures per millorar la 
vida dels lliçanencs i lliçanen-
ques. Aquesta evolució, va dir 
Morales, ha estat possible grà-
cies a la feina incansable dels 
representants polítics liderats 
pels alcaldes Isidre Ballester, 
Joaquin Ferriol i Ignasi Simón. 
Els tres alcaldes del període 
democràtic van descobrir una 
placa commemorativa de l’efe-
mèride. 
Seguidament, el fotògraf lliça-
nenc Josep Prims va presentar 
una exposició de fotografies 
seves que ens mostren l’evo-
lució de Lliçà d’Amunt al llarg 
d’aquests darrers 40 anys. 
Prims va comentar que es trac-

ta de paisatges dels anys 76, 
77 i 78 i els mateixos paisatges 
a l’actualitat, fotos fetes des 
del mateix lloc i amb el mateix 
enquadrament. El fotògraf va 
convidar els ciutadans a visi-
tar-la i reconèixer els indrets, 
als més grans per veure com 
ha canviat Lliçà d’Amunt i als 
més joves perquè vegin com 
era Lliçà d’Amunt fa uns anys. 
L’acte va tenir lloc el dimecres 
4 de setembre, abans del Pre-
gó de Festa Major, a la planta 
baixa de l’Ajuntament. 
L’exposició es traslladarà a la 
Biblioteca Ca l’Oliveres durant 
un temps perquè els ciutadans 
puguin visitar-la. 
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L’equip Congost Plàstics 
guanya la 40a edició de les 
24 Hores de Resistència en 
Ciclomotors

La 40a edició de les 24 Hores 
Internacionals de Resistència 
en Ciclomotors de la Vall del 
Tenes-Gran Premi Barnasfalt, 
organitzades pel Grup 24 Ho-
res, va tenir lloc els dies 30 i 
31 d’agost i 1 de setembre, en 
el circuit que es munta per a 
l’ocasió al Pinar de la Riera. 
Hi van participar 41 equips, 164 
pilots, entre els quals hi havia 
tres equips internacionals, un 
de fèmines, set de la Vall del 
Tenes, quatre de Master 40 i 
tres equips de sub-20, i la par-
ticipació de dos pilots que han 
corregut el Dakar, Oriol Mena i 
Fausto Mota.
Durant tota la prova, l’equip 
de Luengo, Cortés, Schareina 
i Beltran van ocupar la primera 
posició de la classificació, des 
de la segona hora de la compe-
tició. El segon equip classificat 
va ser l’equip Powered by JG 
amb els pilots Batlles, Alonso, 
Arjonilla i Francisco, amb no-
més 4 voltes de diferència del 
primer classificat. I el tercer 
classificat va ser l’equip Tot Re-

formes Hugo’s Be One amb un 
total de 475 voltes. 
L’equip Team Duran va ser de 
nou el guanyador de la catego-
ria de la Vall del Tenes, un equip 
de Santa Eulàlia de Ronçana 
que es va posicionar a 9ns de 
la classificació general i amb 
un total de 462 voltes, mentre 
que el segon classificat de la 
Vall del Tenes va ser de nou el 
Team La Vinya pilotat per qua-
tre joves de Lliçà d’Amunt i que 
van quedar 11ns de la classi-
ficació general; el tercer equip 
guanyador de la Vall del Tenes 
va ser Jardipí- Va Lleva’t!, que 
es va posicionar al lloc 20. 
L’equip LRS Suspension, inte-
grat per pilots francesos, va ser 
el primer de la categoria inter-
nacional i 18è a la classificació 
general. També cal destacar 
l’equip que provenia d’Isla Cris-
tina, La Leyenda - JCosta, que 
van quedar 10ns de la general. 
Pel que fa a la categoria de 
Màster 40, pilots de més de 
40 anys, va quedar en primera 
posició Els de Sempre Racing 

Team amb un total de 466 voltes 
i 7ns de la classificació general. 
En relació a la categoria Sub20, 
Gervall Junior Team es va posi-
cionar a la primera posició i va 
demostrar el seu gran potenci-
al, amb pilots d’una edat infe-
rior a 20 anys, ja que van que-
dar 4ts de la classificació final. 
També es va fer lliurament  de 
premi a l’únic equip integrat 
per fèmines. L’organització va 
voler animar a aquest col·lectiu 
a participar i gaudir d’aquesta 
cursa. Gass Racing Fèmines 
van quedar 29es de la classifi-
cació general. 
Finalment, en el Grup 2, el gua-
nyador va ser Team Martinez 
111, amb un total de 449 voltes, 
a mans dels pilots Martínez, 
García, Serra i Avellan, amb 
tres pilots de Lliçà d’Amunt. En 
segon lloc, Jardipí - Va Lleva’t! 
amb un total de 441 voltes i, 
en tercer lloc, Team Neumatics 
Ocasio & Gamer.
Una vegada més, es va demos-
trar la resistència tant de pilots, 
mecànics com de ciclomotors, 

Després de 24 hores rodant, l’equip Congost Plàstics es  va proclamar 
guanyador de la 40a edició de les 24 Hores de Ciclomotors de la Vall 
del Tenes amb un total de 484 voltes. 

Màster 40: 1r Equip 7 Els de sempre Racing Team; 2n Equip 50 
Team Pneumàtics Ocasió & Gamer; 3r Equip 40 Pro Variant & 
Legens

Sub-20: 1r Equip 18 Gervall Junior Team; 2n Equip 14 Autotallers 
Racing Team; 3r Equip 82JRB Junior Team

Internacionals: 1r Equip 52 LRS Suspension; 2n Equip 9 Tamega- 
Lyrsa; 3r Equip 11 DB Racing Team

Vall del Tenes: 1r Equip 8 Team Duran; 2n Equip 37 Team La Vi-
nya; 3r Equip 80 Jardipí-Va lleva’t!

General: 1r Equip 43 Congost Plàstics; 2n Equip 3 Powered by 
JG; 3r Equip 2 Tot Reformes Hugo’s Be One

notícies de l’Ajuntament
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que cada any superen les ex-
pectatives del públic i l’organit-
zació. Les modificacions fetes 
en el circuit, com ara salts i nous 
peraltes, van fer que la pista fos 
més ràpida i els equips féssin 
un total de voltes superior a la 
dels anys anteriors. 
Del total de 41 equips que van 
prendre la sortida dissabte a 
les 7 de la tarda, setze equips 
van superar les 450 voltes, la 
qual cosa accentua el magnífic 
potencial dels equips, ja que 
l’any passat només eren sis 
equips qui ho van aconseguir. 
La resistència, l’entrenament 
previ, la velocitat, l’estratègia 
dels equips al moment del 
canvi o el repostatge són de-
cisius per guanyar temps en 
cada volta i augmentar la dife-
rència entre els equips i fina-
litzar la carrera amb els reptes 
proposats per cadascun. 
Cal destacar que, malgrat 
aquesta duresa, no es van re-
gistrar accidents d’importàn-
cia. I només 4 equips van ha-
ver d’abandonar la cursa per 
problemes mecànics.
Segons els organitzadors, el 
dissabte i el diumenge, amb el 
conjunt d’activitats programa-
des que hi havia, es va notar 
un augment de públic, supe-
rant els anys anteriors. Es cal-
cula que més de 30.000 per-
sones van visitar el Pinar de la 
Riera per celebrar els 40 anys 
d’aquesta cursa única en el 
món del motor. Entre les activi-
tats programades, va destacar 
l’espectacle de TrailShow amb 
Jordi Pascuet, la Short Track 
de BTT by Tbikes, l’exhibisió 
infantil i el concert de Boca-
molls que va arribar després 
dels focs artificials.

El president del Grup 24 Hores, 
Francesc Padró, reconeix la 
gran labor dels voluntaris,  que 
fa que tot l’esdeveniment sigui 
una superació cada any en  or-
ganització i logística. També 
agraeix el suport de l’Ajunta-
ment de Lliçà d’Amunt, la Man-
comunitat de la Vall del Tenes, 
la Federació de Motociclisme, 
la Generalitat de Catalunya i 
tots els patrocinadors que han 
fet possible una edició més. 
En aquesta 40ª edició el Sr. 
Joan Maria Mañé, president de 
la Federació Catalana de Mo-
tociclisme, l’Alcalde de Lliçà 
d’Amunt, Ignasi Simón, i el Re-
gidor d’Esports, Fran Sánchez, 
entre altres, van fer el lliura-
ment dels trofeus als guanya-
dors, uns trofeus de mida ge-
gant (1,30m aproximadament) 
per a tots els guanyadors de 
les diferents categories per ce-
lebrar aquesta 40a edició.
També cal destacar que, du-

Volta ràpida: Equip 19 Gass Racing Oriol Mena

Promocup 2 temps: Equip 69 GME Castellbisbal

Fèmines: Equip 20 Gass Racing Fèmines

Grup 2: 3r Equip 50 Team Neumàtics Ocasió & Gamer; 2n Equip 
80 Jardipí-Va, lleva’t!; 1r Equip 5 Team Martínez 111

rant el cap de setmana de la 
cursa, hi va haver un espai 
reservat per un museu, on es 
recollien fotografies, revistes, 
dibuixos, motocicletes, merc-
handising i altres materials 
que descriuen i reflecteixen 
els 40 anys d’història. Aquest 
museu, i gràcies al suport de 
l’Ajuntament, es convertirà en 
un espai que estarà ubicat en 
un lloc fix del municipi i en una 
icona per al poble.
També s’ha editat un llibre en 
honor a les quaranta edicions 
viscudes de les 24 Hores de la 
Vall del Tenes en ciclomotor. 
“40 anys d’olor a benzina, per-
severança i il·lusió” es va pre-
sentar el passat 29 d’agost. El 
llibre descriu experiències, vi-
vències, opinions, anècdotes i 
tot tipus de detalls que s’han 
viscut durant els 40 anys de 
les 24 Hores Internacionals de 
Resistència en Ciclomotors de 
la Vall del Tenes. 

notícies de l’Ajuntament
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Arrendament de finques 
agrícoles per a conreu 
ecològic
La Junta de Govern Local va 
adjudicar a Granja Pou Vila 
SL el contracte d’arrendament 
d’un conjunt de finques agrí-
coles del terme municipal per 
a ús de conreu ecològic per 
l’import de 2.200€ anuals (IVA 
exclòs).  Aquesta empresa va 
ser l’única que es va presentar 

a la convocatòria. 
Les finques agrícoles arrenda-
des per a conreu ecològic són: 
- Finques del paratge de Ca 
l’Aguilar, situades a la part sud 
del barri Migdia, de superfície 
126.900 m2.
- Finca a la zona de Can Malé, 
de superfície 66.100 m2.

Desbrossament d’herbes 
dels carrers
La Junta de Govern Local va ad-
judicar a l’empresa Miloud Aida 
el contracte menor per efectu-
ar el servei de desbrossament 

d’herbes adventícies dels car-
rers del sòl urbà per un import 
d’11.520€ (més IVA) i a efectuar 
durant un període de dos mesos. 

A principis de setembre, 
l’Ajuntament va pintar uns indi-
cadors de les línies de Trans-
ports de Lliçà d’Amunt (TLA) a 
la porta de sortida de l’institut 
Lliçà, per facilitar als alumnes 
la localització de les parades. 

TLA arriba als 20 anys

Indicadors de les línies de TLA 

Aquest 25 d’octubre, Trans-
ports de Lliçà d’Amunt (TLA) 
celebra el 20è aniversari de la 
seva posada en servei, en un 
any de rècords: el 30 de maig 
es van assolir els 1.600 pas-
satgers en un sol dia i aquell 
mateix mes es van fregar els 
30.000 usuaris, concretament 
29.998.
La previsió de tancament per 
aquest any és superar els 
280.000 usuaris transportats 
en un sol any, el que representa 
una ràtio de 18,4 viatges per ha-
bitant i any, situant-nos com al 
municipi del Vallès Oriental amb 
major utilització per habitant del 
servei de transport urbà.
Des del mes de gener fins al 
mes d’agost d’aquest any hi 
ha hagut un creixement del 
21,34% respecte al mateix perí-

ode de l’any passat. L’entrada 
en servei de les línies A7 i A71, 
que han possibilitat la conne-
xió amb Granollers de la resta 
de línies de la xarxa ha propi-
ciat que l’agost hagi tingut un 
creixement del 84%, passant 
dels 4.142 usuaris del 2018 als 
7.620 el 2019.
L’Ajuntament agraeix la confi-

ança en el servei que han de-
positat els usuaris al llarg del 
temps, fet que ha permès as-
solir aquestes xifres i situar el 
servei de transport urbà de Lli-
çà d’Amunt on és. TLA espera 
seguir en aquesta mateixa línia 
els propers anys, per això el 
seu lema és “Pensa en taronja, 
treu-nos el suc!”. 

En aquests 20 anys, Transports de Lliçà d’Amunt (TLA) ha transportat 
més de 3.300.000 viatgers.        
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Nous membres del 
Consell d’Administració 
de l’EMO
L’Empresa Municipal d’Obres 
de Lliçà d’Amunt SL (EMO) va 
celebrar una Junta General el 
passat 4 de juliol, on va nome-
nar nous membres del Con-
sell d’Administració, després 
de les eleccions municipals i 
la constitució del nou Ajunta-
ment. 
El nou Consell d’Administració 
de l’EMO està format pels se-
güents regidors:

- Ignasi Simón (PSC)
- Mariona Pedrerol (PSC)
- Fran Sánchez (PSC)
- Lourdes Estéfano (PSC)
- Albert Iglesias (PSC)
- David Morales (PSC)
- Manoli Garrido (ERC)
- Joana Morata (ERC)
-  Antonio Polo (En Comú  

Podem)
- Oriol Vera (Cs)
- Manel Busquets (Junts)

Nou paviment d’entrada a 
l’escola Els Picots
A principis de setembre i abans 
de l’inici del curs escolar, la 
Brigada d’Obres va pavimen-
tar amb formigó l’entrada late-
ral de l’escola Els Picots, que 
s’endinsa cap al pati. D’aques-

ta manera, s’ha unificat el re-
corregut i s’evitarà que, en 
dies de pluja, els familiars que 
vinguin a recollir els alumnes a 
l’escola hagin de trepitjar bas-
sals i fang.
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Més de 24 mil euros en ajuts 
escolars

Anima’t i vine a llegir amb 
nens i nenes de Primària
LECXIT és un programa, pro-
mogut per la Fundació Jaume 
Bofill, el Departament d’En-
senyament de la Generalitat 
de Catalunya i la Fundació 
”la Caixa”, que té per objec-
tiu incrementar l’èxit educatiu 
de nens i nenes de 4t a 6è de 
Primària, incentivant l’hàbit 
lector i la millora de la seva 
comprensió lectora.
LECXIT funciona gràcies a la 
col·laboració de voluntaris i 
voluntàries, que acompanyen 
els infants en la lectura. Per 
això, ara es busquen perso-
nes que vulguin participar 
com a voluntàries.
La tasca del voluntariat és 
acompanyar la lectura d’un 
infant, ajudar-lo a gaudir-ne, 
motivar-lo i esdevenir un re-
ferent lector que el faci creure 
en les seves capacitats. No 
es necessita cap formació es-
pecífica, només cal saber lle-

gir correctament i tenir ganes 
d’incidir en l’educació dels in-
fants. 
A Lliçà d’Amunt, s’ha adherit 
al programa l’Escola Rosa 
Oriol i Anguera. El voluntari-
at es fa un dia a la setmana, 
els dilluns, de les 16.30h a les 
17.30h, en aquest centre edu-
catiu. 
Si tens una hora lliure a la 
setmana i vols encomanar la 
passió per la lectura a un nen 
o una nena, et pots fer volun-
tari/ària. Trobaràs el formulari 
d’inscripció al web munici-
pal. Si vols més informació, 
pots posar-te en contacte 
amb la regidoria d’Educació 
de l’Ajuntament a través del 
telèfon 93 860 72 20 o el cor-
reu electrònic educacio@llica-
munt.cat, o amb l’escola Rosa 
Oriol a través del telèfon 93 
843 57 25 o el correu electrò-
nic a8060940@xtec.cat. 

Després de l’inici del curs escolar, comencen també les xerrades del 
Programa de formació i suport a les famílies 2019-2020 que organitza 
la regidoria d’Educació. 

Programa de formació i suport 
a les famílies 2019-2020

El Programa de formació i su-
port a les famílies pretén oferir 
un cicle de xerrades per a fa-
mílies que  representin un espai 
de vivència, reflexió i consulta, i 
que es desenvolupin de mane-
ra activa per tal de fer reflexio-
nar i participar als assistents. 
Per aquest curs s’han programat 
vuit xerrades on s’abordaran els 
temes que més preocupen so-
bre l’educació dels nostres fills i 
filles en diferents edats.
La primera xerrada, adreçada 
a famílies amb fills de 0 a 3 
anys, serà sobre Alimentació 
infantil, concretament, sobre 
noves tendències i solucions 
ràpides per a una bona nutri-
ció. En aquesta xerrada, a càr-
rec de CESMUT, una empresa 
de nutricionistes i dietistes, es 
proporcionarà a les famílies 
diverses idees creatives per 
ajudar-les a millorar l’alimenta-
ció dels seus fills sense haver 
de passar-se la tarda cuinant. 
Mitjançant propostes creati-
ves i ràpides es farà una expo-
sició molt dinàmica centrada 
amb les necessitats reals dels 
nens i nenes de 0 a 3 anys. 
La xerrada tindrà lloc el dime-
cres 2 d’octubre, de 17.30h 

a 18.30h, a la Biblioteca Ca 
l’Oliveres. 
Totes les xerrades del Progra-
ma de formació i suport a les 
famílies són gratuïtes i obertes 
a tota la població. S’ofereix 

servei d’acollida gratuït per in-
fants de 3 a 12 anys, sempre 
que se sol·liciti prèviament a 
través del c/e llam.educació@
llicamunt.cat o el telèfon 93 
860 72 20. 

L’Ajuntament destinarà un total de 24.363€ per a ajuts de material  
i sortides escolars, i quotes i menjador d’escola bressol.

La regidoria d’Acció Social ha 
rebut més de dos-centes sol·lici-
tuds per a ajuts de material i sor-
tides escolars, i quotes i menja-

dor d’escola bressol, de les quals 
n’ha aprovat 217 segons els cri-
teris establerts a les bases regu-
ladores i ha desestimat els ajuts 

per a alumnes escolaritzats fora 
del municipi amb l’objectiu de 
potenciar l’escolarització als cen-
tres escolars de Lliçà d’Amunt. 
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Taller participatiu: “Comunicació i espai 
públic: el punt de vista de les dones”

Contacontes i taller  
creatiu per la coeducació  
i l’atenció a la diversitat
En el marc del Pla d’Igualtat 
de Gènere, el Punt d’Assesso-
rament a Dones sobre Igualtat 
d’Oportunitats (PADI), depe-
nent de la regidoria d’Igual-
tat, gènere i LBTBI, en col·la-
boració amb la Biblioteca Ca 
l’Oliveres, ha organitzat un 
contacontes i un taller creatiu 
sobre la coeducació i l’atenció 
a la diversitat. Aquestes acti-
vitats tindran lloc el dimarts 
29 d’octubre, a partir de les 
17.30h, a la biblioteca.  

“Una cosa o l’altra. Blanc o ne-
gre. Carn o peix. Nen o nena, 
humà o sirena… Com si no-
més hi hagués dues opcions! 
No pot ser que una decisió si-
gui també que no vols prendre 
una decisió?”

L’Ajuntament col·laborarà en 
el projecte  “Comunicació i es-
pai públic: el punt de vista de 
les dones” que porta a terme 
l’Observatori de les dones en 
els mitjans de comunicació. 
Es tracta d’un projecte que vol 

donar visibilitat a les experièn-
cies de les dones i a les seves 
visions dels espais col·lectius 
en els mitjans de comunicació 
i en la publicitat, on segueixen 
persistint missatges sexistes.  
Per això, es realitzarà un taller 
participatiu de dues sessions 
amb la finalitat de potenciar 
la intervenció de les dones de 
Lliçà d’Amunt en el redisseny 
de l’espai comunicatiu del 
municipi, incloent-hi les seves 
aportacions. 
Les sessions es realitzaran a 
la Biblioteca Ca l’Oliveres els 
dies 21 d’octubre i 4 de no-

vembre de 16:30h a 18:30h.
El taller és gratuït, però cal 
inscriure’s prèviament: Ser-
veis Socials (938 607 220). 
Les peces creatives elabora-
des durant el procés es difon-
dran a les webs de l’Observa-
tori i de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt, i a través d’altres 
accions que es puguin realit-
zar.
Aquesta activitat està orga-
nitzada pel Punt d’Assesso-
rament a Dones sobre Igualtat 
d’Oportunitats (PADI) depe-
nent de la regidoria d’Igualtat, 
gènere i LGTB.  

Taller d’Autocura: consciència corporal, 
emocional i energètica
Taller vivencial per potenciar la 
seguretat física i emocional de la 
dona, així com el seu empodera-
ment a través del reconeixement 
del nostre cos i de l’espai que 
ens envolta connectant-nos amb 
el que fem, sentim i pensem. 
Taller organitzat pel PADI a través 
del Pla D’Igualtat Dona-Home. 
Tots els dimecres del 9 d’octu-
bre a l’11 de desembre del 2019
Horari: de 9.30h a 11.30h
Lloc: Can Godanya,  
c.de la Fàbrica s/n
Preu: Gratuït 

Resposta conjunta dels 
ajuntaments contra 
l’amenaça d’Endesa de 
tallar la llum a famílies 
vulnerables
El regidor David Morales, en 
representació de l’Alcalde, va 
assistir, el passat 4 de setem-
bre, a la reunió convocada per 
la Diputació de Barcelona amb 
els alcaldes i alcaldesses de la 
demarcació, per donar una res-
posta coordinada i conjunta a 
les reclamacions que els ajun-
taments han rebut d’Endesa en 
relació al deute de les famílies 
en situació de pobresa energè-
tica que no han pogut pagar les 
factures generades. La compa-
nyia elèctrica exigeix als muni-
cipis el 50% del deute derivat 
de la pobresa energètica. 
La presidenta de la Diputació, 
Núria Marín, va dir als ajunta-
ments que no paguin el deute 
que se’ls reclama. “Als ajunta-
ments els demano tranquil·litat, 
unitat i contundència per fer 
complir la Llei 24/2015. No dis-
posen de prou recursos econò-
mics per fer front a tots els pro-
blemes socials que pateixen”, 

va dir Marín.
En aquest sentit, es va acordar 
que cal un pacte amb les em-
preses subministradors, coor-
dinar una resposta clara i con-
junta a nivell local, i impulsar 
una taula amb administracions 
i empreses.
La presidenta de la Diputació 
dóna per fet que la Generalitat 
és qui assumirà una part del 
deute per pobresa energètica. 
“No ens pertoca, quan els mu-
nicipis són els que en temps 
de crisi han estat al costat dels 
veïns. Una part del deute l’ha 
d’assumir l’administració com-
petent en serveis socials, que 
és la Generalitat”, va assenya-
lar Marín. 

Voluntariat jove estiu 2019
Aquest estiu 2019 l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt ha tornat a 
promoure el voluntariat dels jo-
ves del municipi a diferents es-
pais i recursos. Hi han partici-
pat 14 joves que s’han mostrat 
molt motivats i entusiasmats 
amb les tasques a realitzar. 
Han col·laborat al Casal d’estiu 
i d’esports, a l’Escola bressol i  
al repartiment d’aliments de la 
Regidoria d’Acció social. Fins 

i tot alguns joves es van oferir 
a seguir col·laborant durant el 
mes d’agost o a tornar a parti-
cipar-hi el curs vinent. 
Els joves van obtenir un certi-
ficat d’un curs de voluntariat 
realitzat abans d’iniciar les tas-
ques, que els va donar eines 
per saber com interactuar i 
implicar-se en els diferents re-
cursos.  
La regidoria d’Acció social va-

lora aquesta experiència molt 
positivament tant pels volun-
taris com pels serveis que han 
pogut enriquir-se de la bona 
energia dels joves. 

Tots els dimecres del 9 d’octubre  
a l’11 de desembre

Taller d’Autocura: 
consciència corporal, 
emocional i energètica
Taller vivencial per potenciar la seguretat física i emocional de la dona, així com el seu 
empoderament a través del reconeixement del nostre cos i de l’espai que ens envolta 
connectant-nos amb el que fem, sentim i pensem. 
Taller organitzat pel PADI a través del Pla D’Igualtat Dona-Home. 

Horari: de 9:30 a 11:30 h
Lloc: Can Godanya, c.de la Fàbrica s/n
Preu: Gratuït 

Per a més informació: 
Serveis Socials: 938 607 220

Informació i inscripcions: Serveis Socials (938 607 220)
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Canvis en la programació de Nadal
Aquest any, l’Ajuntament no or-
ganitzarà la Fira de Nadal. 
La regidoria de Cultura està re-
pensant la programació de les 
festes nadalenques i vol crear 
activitats noves i diferents. No 

obstant, les activitats comple-
mentàries, com ara el tió, l’es-
cudella, etc., es mantindran, i 
la programació es completarà 
amb altres activitats de nova 
creació.

En el butlletí del mes de desem-
bre es podrà consultar la pro-
gramació completa d’activitats 
de Nadal, amb tots els canvis i 
les novetats, a la qual animem a 
tota la població a participar. 

Servei de perruqueria i podologia al 
Casal de la Gent Gran de Palaudàries

Farmàcies
D. Pinin (Lliçà d’Amunt): del 27 de setembre al 3 d’octubre
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 4 al 10 d’octubre 
N. Salayet (Santa Eulàlia): de l’11 al 17 d’octubre
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 18 al 24 d’octubre
P. Lozano (Bigues): del 25 al 31 d’octubre

R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 30 d’agost al 5 de setembre

Per urgències després 22h: Viñamata (Granollers)

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

Des de principis de setembre, 
el Casal de la Gent Gran de 
Palaudàries ofereix servei de 
perruqueria.
L’Ajuntament va treure a con-
curs aquest servei durant el 
mes de juliol.
L’adjudicatària també gestiona 
el servei de podologia.
Per fer ús d’aquests serveis és 
indispensable tenir el Carnet 
de Gent Gran, que es pot ad-
quirir gratuïtament en qualse-
vol dels dos casals de la gent 
gran del municipi en els horaris 
d’atenció al públic:
- Casal de la Gent Gran (cen-
tre): telèfon 93 841 61 55; di-

lluns de 10h a 14h i de 15h a 
18h, i dijous de 9h a 13:30h.
- Casal de la Gent Gran de  
Palaudàries: telèfon 93 683 79 
54; 
dimarts de 9h a 15h, i dimecres 
de 10h a 14h i de 15h a 18h.
Per demanar hora per aquests 

serveis de perruqueria i podo-
logia, cal trucar als  telèfons: 
676 411 910 o  93 683 79 54, o 
bé passar per les instal·lacions 
del Casal de la Gent Gran de 
Palaudàries.
Persona responsable dels ser-
veis: Carmen Gregorio.

Lliçà d’Amunt celebra la Setmana Europea 
de la Mobilitat Sostenible i Segura
Amb el lema “Camina amb no-
saltres”, del 16 al 22 de setem-
bre es va celebrar la Setmana 
Europea de la Mobilitat que, 
a més de vetllar per una vida 
saludable, sostenible i segura, 
també vol garantir la mobilitat 
com a un dret transversal per a 
totes les persones.
En el marc d’aquesta Setma-
na, com en anys anteriors, 
l’Ajuntament va participar, jun-
tament amb la resta d’ajunta-
ments de la Vall del Tenes i Pa-
rets dels Vallès, a la 9a edició 
de la Cursa de Transports, que 
va tenir lloc el 17 de setembre, 
amb l’objectiu de comparar el 
transport públic i el privat en 
termes de temps i costos, tant 

econòmics com mediambien-
tals. L’e7 va tornar a guanyar 
al vehicle privat. Tots dos van 
sortir de Lliçà d’Amunt a les 
9:32h i van arribar a Barcelona 
a les 10:32h el bus exprés i a 
les 10:53h el cotxe.
També es treballarà la mobilitat 
sostenible a les tres escoles 
del municipi amb el taller “Tens 
el teu bus”, que s’ofereix a tra-

vés del Programa d’Activitats 
Educatives (PAE). Els objectius 
de l’activitat són augmentar la 
consciència de l’alumnat so-
bre els riscos mediambientals 
associats al model de mobilitat 
que tenim,  donar a conèixer 
formes de transport alternati-
ves al vehicle privat i fomentar 
l’ús del transport urbà de la 
nostra població.
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Xerrada: “Què és criar amb respecte?”

Preparant el 10è aniversari de 
la Biblioteca: “Retrateca, gent 
i llibres”
Amb motiu de la commemoració del 10è aniversari de la Biblioteca 
Ca l’Oliveres, la biblioteca i el fotògraf lliçanenc Màrius Gómez han 
creat el projecte “Retrateca, gent i llibres”, que es presentarà el 
setembre del 2020. 

El projecte consisteix en deixar 
constància de l’efemèride amb 
una exposició fotogràfica de re-
trats i l’edició d’un llibre.
Les persones que visquin a Lli-
çà d’Amunt i siguin usuàries de 
la Biblioteca podran participar 
en el projecte a través d’un for-
mulari d’inscripció que trobaran 

en paper a la biblioteca, o bé en 
línia a l’apartat de Biblioteca del 
web municipal.
Entre tots els inscrits es selec-
cionaran, mitjançant un sorteig, 
50 persones de diferents edats 
perquè escullin el llibre que més 
els agradi o que hagi estat im-
portant en la seva vida per algu-

na raó. Amb aquest llibre a les 
mans se’ls realitzarà un retrat en 
un espai de la biblioteca. Segui-
dament cada persona haurà de 
triar un paràgraf que li agradi es-
pecialment del seu llibre per tal 
que acompanyi el seu retrat, tant 
en l’exposició com en el llibre 
commemoratiu.

De l’hort a la biblioteca: 
La verema

Fins al 30 de novembre a la 
Biblioteca Ca l’Oliveres es 
pot visitar l’exposició “Eines 
i estris del camp. Del cep al 
porró”,  ubicada a l’entrada de 
l’escala de la biblioteca, que 
ha estat possible gràcies a la 
col·laboració del Grup l’Abans 
i la família de Can Font. Hi 
trobareu eines d’abans com 
la premsa, el cistell o cove, 
el vermall o falçó, l’embut o 
colador i, com no, la bóta per 
emmagatzemar el vi. 
I, relacionat amb l’exposició, 
els infants i les seves famílies 

poden participar al Laborato-
ri de lectura que tindrà lloc 
el dissabte 19 d’octubre a les 
11h i que gira al voltant del 
món de la vinya, on hi inter-
venen tots els sentits: el tacte 
de la terra, dels pàmpols, del 
procés d’aixafar el raïm, l’olor 
de les diferents varietats de 
raïm, l’olor del vi, l’oïda de la 
pluja sobre la terra de la vinya, 
l’oïda del premsat, la vista en 
el procés de creixement de la 
vinya, el color de les diferents 
varietats del vi i, per últim el 
gust del raïm, del most i del vi.

Tallers de manualitats per 
adults

Aquests tallers de manuali-
tats estan adreçats al públic 
jove i adult, i estan lligats al 
fons documental de bricolat-
ge, decoració, manualitats, 
etc. que es pot trobar a la bi-
blioteca. 
Es començarà aquest mes 
d’octubre amb el taller Fem 
un “moodboard”, que con-

sisteix a fer un gran tauler ple 
d’imatges de tot tipus. Serà el 
dijous 24 d’octubre a les 18h.
Al novembre, relacionat amb 
la Setmana de la Ciència, es 
farà una xerrada i taller sobre 
domòtica. 
Per participar en els tallers 
mensuals cal inscriure’s prè-
viament a la mateixa biblio-

teca perquè les places són 
limitades.

La Biblioteca Ca l’Oliveres i la botiga Leroy Merlin del poble inicien 
una col·laboració per oferir una sèrie de tallers de manualitats. 

Dins del cicle Bressol de con-
tes i amb l’objectiu de donar a 
conèixer el Racó de les famílies, 
la Biblioteca Ca l’Oliveres ha 
organitzat una xerrada anome-
nada “Què és criar amb respec-
te?” a càrrec de Cristina Oliva, 
assessora de criança consci-
ent, doula i comunicadora. 
Aquesta xerrada tindrà lloc 

el dimarts 15 d’octubre, a les 
17.30h, a la sala d’actes de la 
biblioteca. Està especialment 
adreçada a embarassades i 
adults amb infants a càrrec (es 
recomana venir sense els in-
fants). 
Criar amb respecte és acom-
panyar els processos fisiolò-
gics i biològics dels nostres fills 

sense forçar-los. És acceptar 
qui són i com són sense con-
dicionar l’amor al seu com-
portament. És cobrir les seves 
necessitats emocionals, i de 
mirada i contacte físic. És una 
criança amb límits, però lliure 
de xantatges i manipulacions, 
on nosaltres també creixem 
com a persones. 
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Les inundacions del 94
Fa 25 anys que el riu Tenes es va desbocar al seu pas per Lliçà 
d’Amunt.
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La quantitat d’aigua que va 
caure més enllà del nostre ter-
me municipal, a les conques 
del Moianès, a la capçalera del 
riu, va fer que totes les rieres 
que beuen de les conques del 
Moianès, com les de Calders, 
Caldes, Congost i Tenes, bai-
xessin plenes d’aigua. En can-
vi, les rieres que desguassen al 
Tenes no es van desbordar ni a 
Santa Eulàlia de Ronçana ni a 
Bigues i Riells. 
Per altra banda, els incendis 
d’aquell estiu van ajudar a que 
el terreny, mancat de vegeta-
ció, no contribuís a retenir l’ai-
gua al subsòl i, ben al contrari, 
ajudés a accelerar la seva bai-
xada acumulant-se molta aigua 
en un petit període de temps. 
A més, la brutícia acumula-
da a la llera del riu va ajudar 
també a taponar els ulls dels 
ponts de les carreteres que 
travessen el Tenes al nostre 
terme municipal, sobretot a 
la carretera nova a causa de 
la seva petita alçada sobre el 
riu, que va afavorir l’acumula-
ció d’arbram i vegetació. Per 
contra, el pont de Santa Justa 
va deixar passar-ho tot i no va 
resultar afectat. 
Les principals instal·lacions 
afectades van ser les ubica-
des dins de l’àrea d’influència 
de la riera. El camp de futbol 
va perdre una tanca i va re-

sultar negat. Els vestidors de 
la piscina van ser destrossats 
pels troncs que baixava la ri-
era i la sala de màquines, ne-
gada. Més d’un metre d’aigua 
cobria el poliesportiu i el carrer 
dels Països Catalans feia de 
dic que provocava grans em-
bassaments d’aigua que van 
cobrir tot el primer pis de Cal 
Metge. D’altres llocs com ara 
el magatzem municipal o Can 
Fransí eren plens d’aigua. La 
zona industrial també va patir 
els efectes de l’aiguat i Seco-
flor, la fàbrica de cadires, la 
fundició i Plahor eren algunes 
de les fàbriques amb inunda-
cions. A més, dues dones que 
vivien al costat d’aquestes fà-
briques van haver de ser res-
catades pels bombers enmig 
d’una crisi nerviosa.
Els danys que va patir el camp 
van ser petits. Les collites més 
afectades van ser les de les 
mongetes i algun camp de blat 
de moro. Les terres que van 

resultar més afectades van ser 
les que un dia van ser guanya-
des a la llera del riu.
Aquesta no era la primera inun-
dació que patia Lliçà d’Amunt. 
L’any 1962 la riera també es va 
emportar una part del camp de 
futbol i de les casetes que es 
feien servir de vestidor. 
Els aiguats de l’octubre del 94 
van servir per plantejar qui-
na política fer respecte al riu. 
L’Alcalde d’aquells moments, 
Isidre Ballester, deia que el riu 
havia d’estar net. La brossa 
acumulada al llarg de la llera 
del Tenes va taponar el pont 
de la carretera nova i va provo-
car el negament de la zona. Tot 
i que el cabal era massa gran 
perquè fos absorbit pel riu, si 
aquest hagués estat net, pos-
siblement les conseqüències 
no haurien estat tan greus. 
Després de dues setmanes tre-
ballant, el poble va tornar a la 
normalitat.
(d’Avui en Quinze núm. 83)
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Què ha dit la premsa?
Permisos per caçar senglar 
fora de temporada
Els Agents Rurals han donat 
fins a 63 permisos per fer cap-
tures de seglars al Vallès Orien-
tal aquest estiu prèvies a l’inici 
de la campanya de caça, el pri-
mer diumenge de setembre, un 
dels quals a Lliçà d’Amunt. 

Punts de perill d’inici d’un foc
El vigilants del Pla d’Informació 
i Prevenció (PVI) d’incendis fo-
restals de la Diputació han de-
tectat des de l’inici de la cam-
panya el 14 de juny fins a finals 
de juliol arreu del Vallès Orien-
tal 60 punts de risc que poden 
ser la causa d’un foc al bosc. 
A la comarca, el pla té 12 rutes 
per cobrir el territori, entre les 
quals les de Lliçà d’Amunt. Els 
vigilants fan ruta de cada dia 
de les 12 del migdia a 2/4 de 
8 del vespre. Han estat actives 
fins al 30 d’agost.

Mango perd 35 milions i 
suma tres exercicis sense 
benefici
La cadena de distribució tèx-
til Mango mostra dificultat per 
sortir de la situació de pèrdues. 
L’any passat, va sumar el ter-
cer exercici sense beneficis. El 
resultat net va ser de pèrdues 
de 35 milions d’euros, tot i les 
millora de l’1,8% que van ex-
perimentar les vendes. La fac-
turació va ser de 2.233 milions 
d’euros. 

Vivace guanya espais a Lli-
çà d’Amunt per a la seva ex-
pansió
La companyia Vivace Logística 
de la Roca ha decidit establir 

un nou centre de distribució a 
la promoció que la construc-
tora internacional VGP ha edi-
ficat en els terrrenys logístics 
al polígon de Can Montcau de 
Lliçà d’Amunt.  

Jugadors de bàsquet de tot 
el món s’exhibeixen en dos 
amistosos a Lliçà d’Amunt
El torneig solidari de l’em-
presa granollerina Tripl3 Shot 
va tornar a portar aquest es-
tiu algunes de les perles del 
bàsquet americà a les terres 
vallesanes. El SFA Lumber-
jack, de la primera divisió uni-
versitària dels Estats Units, va 
disputar dos amistosos el 14 i 
15 d’agost passat contra una 
selecció de jugadors de tot el 
món i quatre representants va-
llesans: Frank Salmerón i Car-
les Homs, del CB Granollers, 
i Jaume Viñallonga i Jonny 
Seidi, del CB Mollet. Els par-
tits, que s’havien de disputar a 
Montornès, van traslladar-se a 
Lliçà d’Amunt per exigències 
de l’staff americà.

El ciclista lliçanenc Kiko Gal-
ván (Equip Lizarte) guanya a 
Elgoibar
El ciclista Kiko Galván (Equip 
Lizarte), nascut el 1997 a Lli-
çà d’Amunt, va vèncer en el 
Memorial Etxaniz d’Elgoibar 
(Gipuzkoa), puntuable del Le-
hendakari Txapelketa i segona 
de l’Udako Kriteriuma, dispu-
tat sobre 111, 3 quilòmetres. 
Des que va estrenar el seu 
palmarès sub23 en el Trofeo 
Guerrita, Galván havia estat 3r 
en la Copa de España i en 7 
carreres més. Una col·lecció 

que es completa amb altres 9 
llocs de top 10.

Endesa demana als ajunta-
ments que paguin el 50% del 
deute de les llars vulnerables
La companyia elèctrica En-
desa ha demanat per carta a 
més de 200 ajuntaments cata-
lans, entre els quals el de Lli-
çà d’Amunt, que assumeixin 
la meitat del deute acumulat 
per famílies vulnerables que 
pateixen pobresa energètica. 
A Lliçà d’Amunt el número de 
contractes és de 43 i el deute 
reclamat és de 72.678€.

L’atur augmenta per segon 
mes consecutiu
L’agost ha estat especialment 
negatiu per l’atur a la comarca. 
Es tracta del segon mes con-
secutiu -coincidint amb l’èpo-
ca estival- que la desocupació 
ha pujat al Vallès Oriental. És 
el pitjor mes d’agost des del 
2011. El comportament ha es-
tat similar a Lliçà d’Amunt. 

El CB Lliçà d’Amunt celebra 
el primer Torneig Minibàs-
quet CB Lliçà d’Amunt
El CB Llçà d’Amunt va organit-
zar el cap de setmana 14 i 15 
de setembre la primera edició 
del I Torneig Minibàsquet CB 
Lliçà d’Amunt al Pavelló d’Es-
ports. La competició va con-
gregar catorze equips de tot 
Catalunya, uns 150 de nens 
i nenes d’entre 8 i 10 anys, i 
unes 500 persones en total 
comptant pares i mares. El Ca-
brera masculí i l’Albera-Perala-
da femení van ser els guanya-
dors del torneig. 

Escola de Música La Vall del Tenes
Folch i Torres 117
08186 Lliçà d’Amunt
Tel: 93 841 48 86 / 663 91 96 30
mcvt.emvt@mvalltenes.cat
facebook.com/emVallTenes 
www.emvt.cat

Escola de Música de la Vall 
del Tenes: Matrícula oberta 
tot el mes d’octubre

Bon Preu dóna un pas més en 
sostenibilitat i aposta per la Producció 
Integrada

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.

Naixements a Lliçà d’Amunt

Tota la fruita i verdura de pro-
ximitat de Bonpreu i Esclat 
està produïda seguint els cri-
teris de Producció Integrada 
(PI), d’acord al seu compro-

mís amb l’agricultura sosteni-
ble de Catalunya.
La certificació en PI garan-
teix que el sistema agrícola 
de producció d’aliments s’ha 

realitzat mitjançant mètodes 
respectuosos amb la salut hu-
mana i el medi ambient amb 
la finalitat d’obtenir productes 
de més qualitat.

notícies
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La limpieza en nuestro pueblo no funciona, esto es un hecho que cada día conoce más gente y ahora con las redes sociales y 
los grupos vecinales se está haciendo visible, desde Ciudadanos en Lliçà d’Amunt creemos que es un tema muy serio y que hay 
que abordarlo sin más demora.
Estamos rodeados de poblaciones que están haciendo recogida porta a porta, eso y la facilidad de la ruta donde se encuentran 
nuestros contenedores hace que muchos de los vecinos de otras poblaciones que quieren seguir tirando toda la basura día a día 
lo hagan en nuestro pueblo. 
Hay que actuar y actuar ya, hay que buscar un consenso, hay que ponerse a trabajar y solucionar este tema entre todos. Por eso 
y para poder trabajar todos a una desde el grupo municipal de Ciutadans vamos a pedir al PSC que haga una comisión especial 
de residuos donde todos los partidos del municipio podremos consensuar una solución para todos y todas los vecin@s del mu-
nicipio sea del color que sea su partido. 

La societat moderna produeix cada vegada una quantitat més gran de residus. Així mateix, les reserves naturals de materials i 
les fonts d’energia per al consum humà disminueixen, mentre els costos de la seva extracció augmenten i són motiu de greus 
desequilibris socials arreu del món. Els recursos no són il·limitats.
Recuperar el màxim possible de les matèries prèviament produïdes i utilitzades és l’objectiu principal d’una població civilitzada. 
És aquí on intervé el procés del RECICLATGE i el CIVISME. Reciclar és aconseguir que alguna cosa considerada sense valor 
d’ús recuperi valor. El reciclatge esdevé així l’única solució autèntica al problema de les deixalles. Per fer reciclatge cal recollir 
de manera col·lectiva i fer-ho de manera correcta. Amb el nostre compromís  de millorar encara més el servei de recollida i amb 
l’esforç de tots i totes,  hem de vetllar per tenir els carrers nets i reciclar de forma adequada, ja que és el garant que puguem 
mantenir el nostre poble net.  Fem una crida al civisme i a entendre que vivim en una societat moderna i integradora i que hem 
d’avançar cap a un món ecologista i sostenible. No és més net qui més neteja sinó qui menys embruta. 

Deixem enrere la Festa Major i l’11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya. De la Festa Major ja en parlarem, tenim un model 
de festa que planteja molts dubtes i cal repensar-la. Pel que fa a la Diada va tenir dues cares. D’una banda, l’actual equip de 
govern va cancel·lar l’acte oficial sense ser capaç a organitzar una alternativa per poder celebrar-ho. Per l’altra, més enllà de 
les xifres, vam reunir-nos moltíssima gent per commemorar una data tan especial. Catalunya serà una República independent. 
Aquest és el nostre objectiu, però també el nostre convenciment. Ho serà perquè necessitem progrés, justícia social, llibertat, 
igualtat d’oportunitats i prosperitat econòmica. El camí que hem engegat és absolutament inevitable, especialment perquè no 
hi ha cap projecte polític alternatiu per al nostre país. Ara bé, aquest camí no serà fàcil ni ràpid ni indolor. La nostra força rau en 
la cohesió de país i s’ha d’assentar damunt una majoria social a tot el territori. I alhora s’ha de fonamentar en la capacitat de 
vertebrar una sòlida majoria política a tots els barris, pobles i ciutats. Com més àmplia i més diversitat aglutini, més consistent i 
més imparable serà el projecte de la República. 

Uno de nuestros proyectos más ambiciosos con el que nos presentamos en las anteriores elecciones municipales es el ESPAI 
CAN MALÉ (antigua empresa Biokit). Un proyecto por el que apostamos y trabajamos, desde antes que se materializara la entre-
ga de la empresa a nuestro Ayuntamiento. Hicimos sesiones informativas para que los vecinos conocieran el espacio, procesos 
participativos para que el tejido asociativo de nuestro pueblo decidiera cómo se distribuía, trabajamos para plantear diferentes 
proyectos municipales, educativos, económicos y sociales, dentro de este gran espacio municipal de 17.000 metros cuadrados. 
Salimos del gobierno con todo listo para la licitación de las obras necesarias para la puesta en marcha de todo lo anterior ex-
puesto, pero todo sigue igual que antes de las últimas elecciones municipales. Sinceramente, no entendemos el por qué de esta 
situación... no entendemos la demora de la licitación, cuando incluso hay una partida presupuestaria para iniciar las obras. El 
“ESPAI CAN MALÉ” es una gran oportunidad: para nuestro pueblo, para sus entidades, para la actividad económica, educativa 
y social, y desde nuestro grupo seguiremos luchando (ahora desde la oposición) para que sea una realidad. 

En el moment de tancar l’edició d’aquest butlletí no havia arribat cap article d’opinió d’aquest partit polític.  

Grups 
Municipals

ESQUERRA
REPUBLICANA
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Inici de curs del Ball de Gitanes
El divendres 4 d’octubre a les 
8 de la tarda farem l’assem-
blea d’inici de curs en la que 
explicarem els projectes pre-
vistos per aquest proper any.
El divendres 11 d’octubre arren-
carà ja el nou curs amb els as-
sajos de totes les colles. Aquells 
que hi estigueu interessats po-
deu acostar-vos i provar sense 
cap compromís, si us agrada 
ja us hi apuntareu. Tenim colles 
per a totes les edats i tothom hi 
és convidat. Us hi esperem!
Si ens heu vist per la Pica-
da que vam fer el juny o per 
la Festa Major haureu pogut 
comprovar com evoluciona el 
ball de gitanes ja que, a banda 
de les peces clàssiques habi-
tuals, cada colla prepara balls 
innovadors i molt actuals.

TALLER AL CASAL DE LA 
GENT GRAN
Aquest nou curs el Ball de Gi-
tanes tenim la novetat de col-
laborar amb l’Associació del 
Casal de la Gent Gran. 
Durant els mesos de tardor 
oferirem un taller per tots 
aquells que hi vulguin parti-
cipar i aprendre alguns punts 
i coreografies de les nostres 
danses. Pots participar-hi 
tant si ets soci de l’associa-
ció com si no ho ets.
El taller serà gratuït i només 
et caldrà apuntar-te i venir els 
dimecres a la tarda.
L’assajadora d’aquest taller 
serà la Magda Montaraz, que 

actualment és balladora de la 
nostra colla de grans i que balla 
gitanes des que era ben petita .

CALELLA, CAPITAL DEL 
BALL DE GITANES
El cap de setmana del 14 i 15 
de setembre totes les colles 
dels pobles vallesans que 
formem part de l’Agrupació 
del Ball de Gitanes del Va-
llès vam trobar-nos a Calella 
de Mar per fer la gran festa 
de la CAPITAL DEL BALL DE 
GITANES. Activitats diverses 
van acompanyar les diferents 
actuacions que al llarg de tot 
el cap de setmana es van 
anar realitzant en aquest bo-
nic poble mariner que ens va 
acollir: passejades, partit de 
bolei platja, menjar de ger-
manor, visita guiada... 
Ara ja anem per preparar la 
propera trobada de la capital 
del ball de gitanes que el pro-
per any serà... SORPRESA!

Ball de Gitanes

els dimecres feiners 
de 7 a 9 del vespre 

casal de la Gent Gran 
a partir del 2 d’octubre 

 

 
 

El Ball de Gitanes és una dansa tradicional catalana, pròpia dels Vallesos, 
que s'acostuma a ballar per Carnestoltes i al llarg de la primavera. 

Hi ha quatre peces que són les clàssiques: jota, xotis, contradansa i catxutxa; 
però com que és un ball viu, cada poble n'incorpora de noves 
com polka, masurca, vals jota, o músiques de grups actuals,  
que fan que cada vegada el Ball de Gitanes sigui més vistós. 

 

ball de gitanes 
 

Aquest curs està organitzat pel Ball de Gitanes de Lliçà d'Amunt, 
un grup de danses amb 35 anys d'història, 
format per cinc colles de diferents edats. 

 

L’objectiu d’aquesta activitat és triple: 
aprendre (per qui no en sap), 

recordar (per qui fa temps que no en balla) 
i practicar (per qui habitualment ho fa). 

En definitiva: fer una activitat física i gaudir ballant Gitanes. 
 

Les sessions són gratuïtes. No és necessari fer una inscripció prèvia. 
 

La Magdalena Montaraz serà la mestra que assajarà els balls. 

 

 

Dinar solidari a benefici de Càritas
Un any més, fem un àpat soli-
dari per recollir diners per aju-
dar a les famílies amb més di-
ficultats del nostre municipi. 
Us convidem a participar-hi!
Dia: diumenge 13 d’octubre
Hora: 13.30h
Lloc: el jardí de la Parròquia 
de Sant Julià
Venda de tiquets: La botiga 

solidària, despatx parroquial 
i sortida de missa
Més informació: Maria Puig 
(616812779)
Donatiu: 15 €   
Menú: 
Amanida de tardor
Tats de crema de carbassa
Vedella amb bolets
Crema de iogurt amb poma i 

galeta de moniato
Aigua, vi i cafè
També hi haurà rifa solidària.
Col·labora: Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt
Càritas Lliçà d’Amunt
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Si ets antic cantaire o simple-
ment necessites una excusa per 
venir a cantar ja la tens: fem 40 
anys. Pel curs vinent volem pre-
parar una celebració especial i 

estaria molt bé que fóssim una 
bona colla.
No cal saber música, només te-
nir ganes de cantar i passar-ho 
bé. Ens trobem els divendres a 

la nit a l’Ateneu l’Aliança.
Anima’t!
Eugènia Herrera (620740475)

Coral l’Aliança

La Coral l’Aliança aviat farà 40 anys

Nou Taller de sardanes al Casal

Gràcies a la col·laboració entre 
l’Associació de la Gent Gran i 
el grup Tocats per la Sardana, 
aquesta tardor també s’oferi-
rà al Casal de la Gent Gran 
un taller de sardanes on hi té 
cabuda tothom: del més gran 
al més xic, des del que ja en 
sap i vol millorar o simplement 
practicar, fins al que comen-
ça de zero i creu que mai no 
n’aprendrà. En qualsevol cas, 
és una ocasió per sentir bona 
música, bellugar-se, fer gresca 

i passar-s’ho bé.
No cal inscripció prèvia: només 
cal presentar-se els dimarts a 
les 5 de la tarda al Casal de la 
Gent Gran, a partir de l’1 d’oc-
tubre.
El curs compta amb l’assesso-
rament tècnic d’en Josep Mª 
Porta i na Pilar Regales i el su-
port entusiasta de l’Associació 
de la Gent Gran.

Grup L’Abans-Tocats per la 
sardana

opinió Entitats i Bústia del lector

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 (938 414 175) 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 d’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.

els dimarts feiners 
casal de la Gent Gran 

a partir de l’1 d’octubre 

 
 

Aquesta activitat està organitzada per l’associació l’Abans, 
una entitat de Lliçà d’Amunt que fa més de quinze anys 

 que treballa per la conservació i el coneixement 
del patrimoni natural i cultural del poble i del país. 

 

escola de sardanes 
 

L’objectiu de l’escola és triple: 
aprendre (per qui no en sap), 

recordar (per qui fa temps que no en balla) 
i practicar (per qui habitualment ho fa). 

En definitiva: fer una activitat física i gaudir ballant sardanes. 
 

Les classes són impartides pel mestre Josep M. Porta 
 

de les 5 a les 6 de la tarda 
 

Les sessions són gratuïtes. No és necessari fer una inscripció prèvia. 

 

 

El dia del mes petit
Dis

10.00 - 10.45   Masterclass Patinatge

                             10.50 - 11.30   Masterclass Bàsquet

11.30 - 12.15   Masterclass Zumba

                                     12.30 - 16.00   Botifarrada

14.30 - 18.30   Castells inflables



Associació de veïns del barri 
de l’Aliança de Lliçà d’Amunt

Col.l

Use
pli

‘

El mateix lliçanenc 
portada de revista, plata al 
Campionat de Catalunya 
i guanyador imbatible del 
Nacional
Daniel Muñoz sota la direcció 
dels seus entrenadors, Àfrica 
Ortiz i José María Muñoz, de 
la hípica Can Janàs de Lliçà 
d’Amunt guanya el nacional de 
complert i fa plata al campio-
nat de Catalunya de la mateixa 
disciplina amb Luz de Luna.
La revista Hípica Catalana, la 
qual té difusió per tot l’estat 
espanyol, França i Itàlia, treu 
en portada al lliçanenc quan 
va guanyar el campionat de 
Catalunya de ponis amb Tra 
Dolcet de Janàs.

Club d’Equitació Can Janàs



Servei Apropa’m
666 560 593
Biblioteca Ca l’Oliveres
938 607 116
CAP La Cruïlla
938 415 250
CAP Palaudàries
938 640 090
Casal de la Gent Gran
938 416 155
Casal de la Gent Gran de 
Palaudàries
936 837 954
Escola Miquel Martí i Pol
938 607 505
Escola Els Picots (antiga 
Països Catalans)
938 415 605
Escola Els Picots (antiga 
Sant Baldiri)
938 414 652
Escola Rosa Oriol i Anguera
938 435 725
Centre Cívic Ca l’Artigues
938 607 350
Centre Cívic Palaudàries
938 646 010
Correus i Telègrafs
938 419 087
Deixalleria
938 415 871
Deixalleria de Palaudàries
938 639 951
Escola Bressol Municipal 
Nova Espurna
938 415 331
Escola Bressol Municipal 
Palaudàries
938 645 954
Escola de Música La Vall  
del Tenes
938 414 886
Escola de Persones Adultes 
de la Vall del Tenes
93 841 63 43
Espai Jove El Galliner
938 607 227
Esplai
938 415 695
Farmàcia Esplugas
938 439 121
Farmàcia M. Codina
938 415 587
Farmàcia Mas
938 414 778
Farmàcia Portabella
938 439 301
Farmàcia Trullols
938 435 165
Farmàcia M. Sayós
938 416 105
Farmàcia D. Pinín
934 568 409
INS Lliçà
938 416 625
INS Hipàtia d’Alexandria
938 416 216
Jutjat de Pau
938 607 216
Local Social Ca l’Artigues
938 607 064
Local Social Can Costa
938 415 563
Local Social Ca l’Esteper
938 416 710
Local Social Can Farell
938 435 256
Local Social Mas Bo i Can 
Lledó
938 417 629
Local Social Can Salgot
938 417 770
Local Social Can Xicota
938 414 429
Local Social Can Rovira Nou
930 234 409
Oficina Municipal d’Informa-
ció al Consumidor
938 415 225
Organisme de Gestió Tribu-
tària
934 729 138
Parròquia
938 415 054
Pavelló Municipal d’Esports
938 607 025
Policia Local
938 607 080
Protecció Civil
938 416 541
Recollida de trastam a 
domicili
938 415 225
Registre Civil
938 607 214
Servei d’Informació sobre 
Drogues
649 630 134
Servei d’Ocupació de la Vall 
del Tenes
938 415 812
SOREA (avaries)
900 304 070
Taxi Pujol
620 990 790

Telèfons

Biblioteca Ca l’Oliveres
“De l’hort a la biblioteca”. EX-
POSICIÓ: “EINES I ESTRIS DEL 
CAMP. DEL CEP AL PORRÓ”
Fins al 30 de novembre
Amb la col·laboració del Grup 
L’Abans i la família de Can Font. 

EXPOSICIÓ: “LA MAR DE SOR-
RES” 
De l’1 al 31 d’octubre 
De Montserrat Farré: “Volia fer un 
resum a través de les diferents 
sorres que havia trobat del meu vi-
atge. Conec la tècnica de l’esmalt 
al foc, vaig aprofitar-ho i el resul-
tat em va agradar. Així va néixer 
la meva afició a dibuixar utilitzant 
sorres”.

CLUB DE LECTURA “DEIXA’M 
LLEGIR!”
Dijous 3 d’octubre Hora: 18h
Comencem nova temporada, vine 
i descobreix la primera lectura que 
llegirem! A càrrec de Joana Mo-
reno i Laura Bartuilli. Si tens entre 
12 i 17 anys, t’agrada llegir i vols 
passar una bona estona, informa’t 
a la biblioteca. Cada primer dijous 
de mes.

L’HORA DEL VERMUT A CA 
L’OLIVERES: “TASTET DE 
PANS”
Dissabte 5 d’octubre Hora: 12h
Entre tots i totes tastarem diferents 
pans i veurem amb què els podem 
acompanyar. A càrrec de la Laura 
Bartuilli i la Ruth Coderch. Adreçat 
a adults. 
Cal inscripció prèvia. Places limi-
tades.

L’HORA DEL VERMUT A CA 
L’OLIVERES: “CUINA I CIÈNCIA”
Dissabte 9 de novembre Hora: 
12h
Dins de la Setmana de la Ciència. 
Taller d’esferificacions i una ex-
periència amb gelatines on s’ha de 
reconèixer el sabor d’aquestes. A 
càrrec d’Axel Bidon-Chanal Badia, 
professor Serra Húnter
Cal inscripció prèvia a partir del 14 
d’octubre. Places limitades. 

CLUB DE LECTURA PER ADULTS 
“EL MEU JOAN BROSSA”
Dijous 10 d’octubre Hora: 18h
Xerrada sobre Joan Brossa. 
A càrrec de Jordi Coca. Obert a 
tothom. Col·laboració ILC.

XERRADA: “QUÈ ÉS CRIAR 
AMB RESPECTE’?”
Dimarts 15 d’octubre  
Hora: 17.30h
Criar amb respecte és acompa-
nyar els processos fisiològics i bi-
ològics dels nostres fills sense for-
çar-los. Adreçat a embarassades 
i adults amb fills al seu càrrec. A 
càrrec de Cristina Oliva, assessora 
de criança conscient, doula i co-
municadora.

CONTES AL VOL. LABORATORI 
DE LECTURA: “OLORA, TOCA I 
MIRA”
Dissabte 19 d’octubre Hora: 11h
Al voltant del món de la vinya hi 
intervenen tots els sentits: el tacte 
de la terra, dels pàmpols, del pro-
cés aixafar el raïm, l’olor de les di-
ferents varietats de raïm, l’olor del 
vi, l’oïda de la pluja sobre la terra 
de la vinya, l’oïda del premsat, la 
vista en el procés de creixement 
de la vinya, el color de les diferents 
varietats del vi, i per últim el gust 
del raïm, del most i del vi. A càr-
rec de Noemí Caballer. Adreçat a 
famílies amb infants a partir de 5 
anys d’edat. Cal inscripció prèvia 
a partir de l’1 d’octubre. Places li-
mitades.

CLUB DE LECTURA “LLEGEI-
XES AMB MI?”
Dilluns 21 d’octubre Hora: 18h 
Comencem nova temporada, vine 
i apuntat al club! A càrrec de Jo-
ana Moreno i Agnès Navarro. Si 
tens entre 9 i 12 anys, t’agrada 
llegir i vols passar una bona esto-
na, informa’t a la Biblioteca. Cada 
tercer dilluns de mes.

CLUB DE LECTURA PER 
ADULTS
Dimarts 22 d’octubre Hora: 18h
A càrrec de Lola Tresserras. 

TALLER “FES-T’HO TU MA-
TEIX”: “FEM UN MOODBOARD”
Dimarts 24 d’octubre Hora: 18h
A càrrec de Leroy Merlin. Adreçat 
a adults.

NIU DE PARAULES: “MINIMÚ-
SICS, MÚSICA EN FAMÍLIA”
Dissabte 26 d’octubre Hora: 11h
A través de diferents sons, me-
lodies, moviments, jocs de falda, 
moixaines i molta creativitat, ens 

endinsarem en una nova manera 
d’entendre, aprendre i gaudir la 
música. A càrrec d’Albada Blay.
Adreçat a famílies amb infants 
fins als 3 anys d’edat. 
Cal inscripció prèvia a partir de 
l’1 d’octubre. Places limitades.

TALLER CREATIU: “CONTE I 
TALLER”
Dimarts 29 d’octubre 
Hora: 17.30h
S’identificaran els estereotips 
sexistes, homòfobs i transfòbs 
que podem trobar en els contes i 
en el nostre dia a dia. 

Activitat organitzada conjunta-
ment Biblioteca i Serveis Socials. 
Per a nens i nenes a partir de 5 
anys.
Cal inscripció prèvia a partir de 
l’1 d’octubre. Places limitades.

LES DEL GANXET
Tots els dimecres
Hora: de 18h a 20h
Lloc: a la zona de revistes de la 
biblioteca
Si t’agrada fer ganxet pots com-
partir una estona amb les del 
ganxet a la biblioteca. A càrrec 
d’Elisenda Cladellas.

Espai Jove El Galliner
VINE I CONEIX EL GALLINER
Dimarts 1 d’octubre
Si aquest curs has començat 1r 
d’ESO, ja pots venir a conèixer 
l’Espai Jove El Galliner, on po-
dràs trobar espai de jocs, acti-
vitats, tallers, zona multimèdia, 
espai de deures i molt més. 
T’esperem!

DIGUES LA TEVA!
Divendres 4, 11 i 18 d’octubre
Vols proposar i organitzar noves 
activitats per a l’Espai Jove El 
Galliner? Tallers, sortides, cur-
sos, xerrades, festes, projec-
tes... T’esperem totes les tardes 
dels divendres. Vine, proposa, 
organitza i mou-te!

TARDA DE JOCS DE TAULA
Dimarts 15 d’octubre
Si vols passar una estona diver-
tida, vine al Galliner a jugar amb 
els jocs de taula que tenim. 

CUINA JOVE
Dimecres 23 d’octubre

Un cop al mes realitzarem tallers 
de cuina amb receptes fàcils i rà-
pides. Prepara’t perquè aquesta 
vegada les receptes seran ter-
rorífiques! Prepararem plats di-
vertits i originals per a la nit de 
Halloween. T’hi esperem, tenim 
tots els ingredients preparats! 

DIVENDRES DE CINEMA JOVE
Divendres 25 d’octubre
L’últim divendres de cada mes 
farem sessió de cinema a l’Espai 
Jove El Galliner. Vosaltres trieu 
la pel·lícula i nosaltres posem les 
crispetes!
 
* Tots els tallers 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.

* Espai Jove El Galliner: Obert 
totes les tardes de dilluns a 
divendres de 16h a 20h a l’edifici 
de la Biblioteca Ca l’Oliveres.

genda

CAMPANYA DE DONACIÓ DE 
SANG
Dimarts 1 d’octubre
Organitza: Banc de Sang i Teixits

ACTIVITATS DE L’ASSOCIACIÓ 
GENT GRAN LLIÇÀ D’AMUNT:
- La brama del cérvol: del 7 al 9 
d’octubre
- Sopar i ball: dissabte 12 d’oc-
tubre
- Messi: dissabte 19 d’octubre
- Sortida al Solsonès: dissabte 
26 d’octubre
- Sortida a Montseny-Guilleries: 
dissabte 16 de novembre

- De concert a Lisboa: 27 i 28 de 
novembre
- Ball amb música en viu: cada 
divendres
- Cartrorifa: cada dissabte
Per més informació i inscripci-
ons: Associació Gent Gran
Organitza: Associació Gent Gran 
Lliçà d’Amunt La Vall del Tenes

EXPOSICIÓ: “UN DIA DE GOS-
SOS A LES CARRERES”
Fins al 10 de desembre
Del fotògraf lliçanenc Màrius Gó-
mez.
Lloc: EspaiGarum

Més activitats


