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Butlletí de Lliçà d’Amunt

Arriba la Festa Major
Ja està enllestida la Festa Major d’enguany, que tindrà
lloc de 7 al 13 de setembre. Durant aquesta Festa Major, diferents entitats organitzaran actes coincidint amb
el seu aniversari. Aquest any se celebren 30 anys de
les 24 Hores de Resistència en Ciclomotors de la Vall
del Tenes i 25 anys de les Colles de Gegants i Geganters i de la Colla del Ball de Gitanes. A més, aquesta
Festa Major s’ha dissenyat seguint un fil conductor. Per
això, trobareu que els engalanaments d’alguns espais,
així com algunes de les activitats que s’han programat,
intentaran apropar-nos a l’art cinematogràfic. Serà
“Una Festa Major de Pel·lícula”.
PÀG.3
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OPINIÓ
Editorial
Un cop acabades les vacances d’estiu i abans d’encetar un nou curs escolar, Lliçà d’Amunt celebra la Festa Major, una
festa popular, participativa, solidària i sostenible. Una Festa amb majúscules, que enguany està dedicada al cinema i,
per això, alguns engalanaments i activitats ens aproparan a l’art cinematogràfic. Serà una “Festa Major de Pel·lícula”,
que acollirà tota una sèrie d’espectacles i activitats lúdiques i esportives per a diferents franges d’edat, i moltes sorpreses.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Com és tradició, els actes de la Festa Major s’encetaran amb les populars 24 Hores de Resistència en Ciclomotors de
la Vall del Tenes, que aquest any estan de celebració, ja que arriben a la 30a. edició. Aquest esdeveniment esportiu té
molt de ressò dins del món del motor i ja forma part de la història del poble. Són 30 anys d’èxits i d’esforços, que bé
mereixen una festa ben grossa.
Però, no només són les 24 H que celebren aniversari: la Colla de Gegants i Geganters i la Colla de Gitanes arriben al
25è aniversari. Aquestes entitats també formen part de la història del nostre poble i felicito a totes les persones que,
d’una manera o altra, han col·laborat a fer aquestes entitats cada vegada més grans, sense deixar de banda les seves
arrels.
A més, com sempre, tenim el “Sopar de les Àvies”, la Festa d’Homenatge a la Vellesa o la Juguesca, que ens tornarà a
sorprendre amb les seves proves. El Pinar de la Riera tornarà a ser una zona de trobada i d’esplai, plena d’activitats i
concerts, al igual que la plaça de Catalunya, amb concerts, balls i espectacles. Tampoc hi faltaran les exposicions, la
cercavila i el teatre, i moltes més coses. La programació compta amb activitats que combinen tradició amb innovació.
Quedeu tots i totes convidats i convidades a participar d’aquesta Festa Major, la vostra festa! Val la pena que repasseu
la programació d’activitats i que hi assistiu, ja que a més de gaudir serà un motiu de trobada i de germanor amb els
ciutadans del municipi i de recuperar forces per tornar a afrontar la rutina del dia a dia.

Enquesta ciutadana

Sap com funciona la recollida de residus voluminosos?

Yo siempre he oído decir que se
llama al Ayuntamiento y te pasan a recogerlo. Conozco este
servicio que ofrece el Ayuntamiento pero no me ha hecho
falta usarlo.

Jo, com que tinc furgoneta,
els porto a la deixalleria. Però,
el que no pot fer-ho, suposo
que l’Ajuntament té un dia de
recollida. Jo sé l’experiència
d’altres ajuntaments i funciona força bé perquè així no
et trobes mai trastos al carrer,
només el dia de la recollida.

El Ayuntamiento dentro de sus
boletines informativos que llegan
al domicilio de cada ciudadano
nos hace ver dónde hay que ir a
dejarlos y las fechas indicadas
para la recolección. O se viene al
Ayuntamiento a preguntarlo.
Pero, hay una deixalleria que esta
aquí cerca. Yo he usado mucho la
deixalleria. Pero ahora uso más
Internet para vender los muebles
que no quiero y así hago dinero.

Si caben en el coche, se llevan a
la deixalleria y, sino, que vengan a buscarlos. Yo casi siempre voy a la deixalleria, porque
trastos muy grandes no tengo.
Y así me ponen el sello para la
bonificación en la tasa de basuras. El servicio esta bien pero
no sé si la gente esta suficientemente informada, porque miras alrededor de los contenedores y hay voluminosos.

Es truca a l’Ajuntament i et
diuen quin dia passaran a recollir-los. Tu els has de deixar fora.
Jo he fet servir aquest servei. I,
fins i tot, he trucat a l’Ajuntament algun cop que hem canviat mobles i encara estaven
força bé, perquè es posés en
contacte amb Serveis Socials per
donar-los a gent que ho necessita. I, aquesta gent que ho necessitava, els ha vingut a buscar.

Julián Muñoz
Can Salgot

Javier García
Ca l’Esteper

Máximo Peñalosa
Centre urbà

Ángel Caballero
Sant Baldiri

Ester Jové
Pinedes del Vallès

El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.
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NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT
CULTURA

Arriba la Festa Major

LA JUGUESCA

Ja està enllestida la Festa Major d’enguany, que tindrà lloc del 5 al 13 de setembre.

cacs que organitza el Club d’Escacs Lliçà
d’Amunt; l’audiovisual i una cercavila nocturna de la Colla de Gegants i Geganters;
el ball amb l’Orquestra Cristian Domenech; partits de presentació del Club Esportiu Lliçà d’Amunt i l’Associació de Veterans i una interessant observació
astronòmica amb l’R/C Vall del Tenes.

Durant aquesta Festa Major, diferents entitats organitzaran actes coincidint amb el
seu aniversari. Aquest any se celebren 30
anys de les 24 Hores de Resistència en Ciclomotors de la Vall del Tenes i 25 anys de
les Colles de Gegants i Geganters i de la
Colla del Ball de Gitanes.
A més, aquesta Festa Major s’ha dissenyat
seguint un fil conductor, el cinema. Per
això, trobareu que els engalanaments d’alguns espais, així com algunes de les activitats que s’han programat, intentaran apropar-nos a l’art cinematogràfic. Serà “Una
Festa Major de Pel·lícula”.
El cap de setmana del 4, 5 i 6 de setembre, al Pinar de la Riera, tindrà lloc la 30a
edició de les 24 Hores de Resistència en
Ciclomotors Vall del Tenes, amb més
equips participants que altres edicions.
Les novetats d’aquesta edició seran totes
dedicades als 30 anys d’aquesta cursa emblemàtica del nostre poble. Entre d’altres,
l’Ajuntament ha editat un conte i un còmic sobre la història de les 24 Hores, ha
nomenat l’esdeveniment com a Festa
d’Interès Local i prepara una exposició.
Hi haurà activitats paral·leles a la cursa,
adreçades a un públic ampli, com espai
infantil, espectacles i moltes sorpreses. El
més important, però, es que aquest any es
tornarà a posar a prova la tècnica i la resistència dels pilots i les màquines amb revolts, sotracs i pedres.
El dilluns 7 i el dimarts 8 de setembre tindran lloc les Jornades d’Escalfament. Al
matí, hi haurà activitats esportives; a la
tarda, activitats infantils; i, a la nit, cinema
a la fresca i la primera de les proves de la Juguesca.
El dimecres dia 9 de setembre començarà
oficialment la Festa Major i ho farà, com
cada any, amb el Sopar de les Àvies, on les
àvies del poble ens deleiten amb les seves
millors receptes culinàries. Els tiquets per
al sopar es podran adquirir a partir del dimecres 2 de setembre a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà (OAC). Aquest mateix dia 9 de
setembre es donarà el tret de sortida a l’Espai Barraques, que estarà obert durant totes les tardes i les nits de Festa Major, donant també cabuda a l’Espai Concerts, que
enguany acollirà diferents actuacions durant els dies 10, 11 i 12 de setembre.

Per participar a les diferents colles que
formen part de La Juguesca, a partir del
dia 1 de setembre, es poden adquirir samarretes a l’Aliança, al preu de 5 €.

24 HORES DE RESISTÈNCIA EN CICLOMOTORS DE LA VALL DEL TENES

BALLADA DE GITANES

Entre el dilluns 7 i el dimecres 9 de setembre
al vespre també hi haurà activitats juvenils.
El dia 7 al l’Espai Jove El Galliner i els dies 8
i 9 al Pavelló Municipal d’Esports es faran els
Concursos de DJ i MC, les bases dels quals
es poden consultar al web municipal.
El 10 de setembre, dia de festa local, s’inauguraran les exposicions de Festa Major,
la dels artistes locals, l’exposició dels 25
anys de la Colla de Gegants i Geganters i
l’exposició del Teatre a Lliçà d’Amunt que
ens ha preparat el Grup L’Abans. Començaran les proves de La Juguesca, es farà la
Cercavila de Festa Major i hi haurà una
obra de teatre. L’obra de teatre tindrà lloc a
les 22 h al Pavelló Municipal d’Esports. Es
tracta de “Mare meva! Una filla per a tres
pares”, una adaptació al català de la famosa
obra de teatre musical que ha recorregut i
ha omplert els principals teatres de més de
mig món. És una història divertida, ambientada en una illa grega, on arriben tres
homes convidats al casament d’una filla
que no sabien que existís. Canta, riu, plora
i balla al ritme de la música d’ABBA amb
aquesta obra de teatre musical representada pel Grup Tota la Trup. El preu de les

entrades és de 5 euros i es poden adquirir a
l’OAC entre els dies 1 i 9 de setembre i el
mateix dia 10 al Pavelló d’Esports. Les places són limitades. I, com ja s’ha comentat
abans, a l’Espai Concerts, al Pinar de la
Riera, podrem gaudir de música fins a la
matinada.
El divendres 11 de setembre se celebrarà la
Diada Nacional de Catalunya amb un acte
institucional. Per aquest dia s’ha programat la popular Melé de Botxes; l’espectacle
d’aeromodelisme a Ca l’Amell organitzat
per l’R/C Vall del Tenes; la II Baixada de
Carretons que ens torna a oferir l’entitat
Alternativa Lliçà per Tots; el II Formigueig, una gimcana oberta a tota la família,
que organitza la Comissió de Festes; el
Concert i el Ball de Festa Major a càrrec de
la Principal de la Bisbal; a més dels concerts al Pinar de la Riera durant tota la
tarda i la nit; i, és clar, de les proves de la Juguesca que arribaran fins a la matinada.
El dissabte 12 de setembre serà un dia especialment dedicat als més grans del poble,
amb els actes de la Festa d’Homenatge a la
Vellesa. A més, hi haurà el Torneig d’Es-

I arribarem al darrer dia de la Festa Major,
el diumenge 13 de setembre, amb la Cercavila de gegants i la presentació del nou
ball de la Colla de Gegants i Geganters; els
populars balls de la Colla de Gitanes; el II
Campionat de Botifarra, que enguany homenatjarà Agustí Pagespetit; i, com a novetat, just després de la prova de l’Estirada
del Tractor de La Juguesca, com a final de
festa, se substituirà el ball i els focs d’artifici
per un espectacle pirotècnic a dalt d’un escenari situat a l’esplanada del carrer de l’Aliança, que es podrà veure des del xamfrà
del carrer de l’Aliança amb el carrer de
Folch i Torres. Es tracta d’un espectacle
temptador i provocatiu, que vol retre homenatge a la pluralitat i la diversitat de
moltes tradicions històriques i culturals
que, amb el temps, han guanyat amb l’intercanvi popular i multi racial. És un espectacle piromusical on figures de foc i colors es mouen sincronitzades amb
múltiples sons culturals. Aquest serà l’últim acte de la Festa Major, que donarà pas
al veredicte de La Juguesca.
La programació compta amb activitats per
a totes les edats, que combinen tradició
amb innovació.
Tots els actes de la Festa Major són gratuïts, excepte el Sopar de les Àvies, el Teatre i el Campionat de Botifarra.
Els dies 10, 11, 12 i 13 de setembre circularà
un Trenet de Passeig gratuït pel centre del poble, que connectarà els diferents espais festius.
I enguany també s’ha disposat un Bus Nocturn, que connectarà els diferents barris del
poble amb l’espai central de la Festa Major.
La programació completa s’adjunta amb
aquest butlletí, però si voleu més informació,
podeu posar-vos en contacte amb la regidoria
de Cultura, trucant al 93 841 52 25 o bé mitjançant el correu electrònic cultura@llicamunt.cat. També podeu visitar el web municipal www.llicamunt.cat
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Aplec de
Palaudàries
Lliçà d’amunt celebrarà l’Aplec de
Palaudàries el diumenge 20 de setembre, a l’ermita de Palaudàries. Per
aquesta ocasió, l’Ajuntament ha organitzat una missa, que tindrà lloc a les
19 h, i l’actuació del grup de gospel
“Quatre 5ing”, que tindrà lloc a les
20 h.

Recollida de residus
voluminosos
Quan algun ciutadà/ana tingui algun
residu que, pel seu volum o grandària, no pot dipositar-se als contenidors normals: mobles, matalassos, ferralla, electrodomèstics, etc., cal que
truqui a SEMAT (empresa concessionària de la recollida de residus) per
sol·licitar el servei de recollida a domicili (tel. 93 841 91 69, de 9 a 14
h). Aquest servei és gratuït.
La nit abans del dia de recollida concertat, la persona interessada ha de
deixar els materials en qüestió a davant del portal de casa seva (mai als
contenidors d’escombraries o de recollida selectiva).

APLEC DE PALAUDÀRIES

Jornades Europees
del Patrimoni
L’Ajuntament ha organitzat un recorregut a peu guiat per visitar les masies de Ca l’Artigues del Pla i Can
Godanya i l’ermita de Sant Baldiri,
dins de l’edició d’enguany de les Jornades Europees del Patrimoni.

El volum màxim que es recull és de 2
metres cúbics per usuari i dia. Si el
volum dels residus és superior, es
concertarà més d’un dia de recollida.
SEMAT fa la recollida de residus voluminosos un dia per setmana a la
matinada.
Actualment les restes vegetals i les runes no es recullen, sinó que s’han de
dur a la deixalleria.
Deixalleries de Lliçà d’Amunt:
- Deixalleria Comarcal: av. dels Paï-

sos Catalans , 6; telèfon: 93 841 58
71
- Deixalleria Municipal de Palaudàries: Camí de Palau, 40- 48; telèfon: 93 863 99 51
Horari: Estiu - de dimarts a divendres, de 10 a 13 h i de 16 a 19 h. Dissabtes de 9 a 15 h. Diumenges de 9 a
14 h. Hivern - de dimarts a divendres, de 9 a 13 h i de 16 a 18 h. Dissabtes, de 9 a 14 h i de 16 a 18 h.
Diumenges de 10 a 14 h. Dilluns tancat
Informació: Els habitatges que utilitzin la deixalleria tindran dret a una
bonificació del 15% sobre el cost de
la taxa de residus. Caldrà disposar del
carnet d’usuari de la deixalleria, que
es pot obtenir a l'Organisme de Gestió Tributària de Lliçà d'Amunt (c. de
Rafael Casanova, 8, 1a planta). El
carnet s’haurà de segellar quan es faci
servir, com a mínim 10 vegades repartides durant tot l’any.
Cost:
Particulars: El servei és gratuït, fins
un màxim d’un metre cúbic per
viatge per aquells materials que tinguin cost (quantitat tipificada com a
domèstica).
Comerços i petits industrials: Es
cobra una petita tarifa pel cost de
tractament del residu en funció del
volum aportat.

Segon curs de
compostatge
domèstic
A finals de setembre es
realitzarà un segon curs de
compostatge domèstic per
a totes aquelles persones
que van quedar fora de la
primera convocatòria. Als
que estan apuntats a la
llista d’espera se’ls
comunicarà personalment
les dues dates possibles.
Per a altres famílies interessades a conèixer l’experiència del compostatge
domèstic, aquesta és una nova oportunitat de participar en una campanya molt profitosa pel seu propi
jardí i pel medi ambient.
La matèria orgànica residual de la
cuina i el jardí pot ser transformada i
aprofitada en el mateix lloc d’origen
gràcies al procés natural del compostatge: els microorganismes de l’ambient s’encarreguen de degradar la
matèria orgànica i convertir-la en terra vegetal, sense molèsties ni pudors. Aquest producte final, també
anomenat compost, es pot aplicar a
jardins, jardineres, testos, etc. El
compostatge es pot fer a gran escala,
en plantes industrials de tractament,
o a casa. És un procés senzill i sense
molèsties.
En aquesta campanya, l’Ajuntament
ofereix a les famílies inscrites:
• Formació específica inicial i material de suport
• Un compostador subvencionat al
50%.
• Assessorament in situ (3 visites a
domicili)
• Assessorament a distància (telèfon i
correu electrònic)

La caminada tindrà lloc el diumenge
27 de setembre. Se sortirà a les 9 h,
de la plaça de l’Església.
Es tracta d’una caminada gratuïta,
que no precisa confirmació d’assistència prèvia.

A més podreu gaudir d’un descompte en la taxa de residus del
10%, que es pot sumar al 15% del
descompte per ús de la deixalleria.

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI

RESIDUS VOLUMINOSOS

Animeu-vos a fer compost al vostre
jardí i inscriviu-vos a la campanya.
Telèfon: 93.841.52.25 / Correu electrònic: ajuntament@llicamunt.cat.
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Continua la campanya subvencionada de cens i
identificació de gossos i gats amb microxip
Per tercer any consecutiu i des de l’1 de maig fins al 31 de desembre té lloc una campanya de promoció del cens i identificació de
gossos i gats, període durant el qual es pot identificar els animals de companyia a un preu inferior al normal.
el seu animal l’interessat ja es podrà
dirigir a un dels dos veterinaris esmentats per tal de sol·licitar la col·locació
del microxip, tot referint-se a la campanya municipal.

La identificació de tots els animals de
companyia, que és obligatòria segons
la Llei 22/2003, de protecció dels animals, té dues finalitat bàsiques:
- evitar la cruel pràctica de l’abandonament
- facilitar la ràpida recuperació de l’animal per part del propietari
Lliçà d’Amunt és un municipi amb un
nombre molt elevat de recollida de
gossos abandonats: 53 el 2006 i 92 el
2007. Moltes d’aquestes recollides són
degudes a què els gossos s’escapen de
casa i altres són d’animals abandonats
premeditadament. Cal tenir en
compte que, amb la prohibició legal
de sacrificar animals, els gossos recollits per l’Ajuntament signifiquen un
cost permanent per les arques municipals.
Per tal de facilitar el procés d’identificació amb microxip de gats i gossos,
l’Ajuntament ha mantingut l’acord
iniciat l’any passat amb els dos veteri-

Des de l’any passat els animals censats
al registre municipal d’animals de
companyia disposen d’aquesta placa
identificativa que han de portar sempre quan surten al carrer. Durant els
propers mesos s’enviarà la placa als
propietaris d’animals censats en anys
anteriors.

GOS CENSAT AL MUNICIPI

naris amb consulta oberta al nostre
municipi (Sr. Sàenz, la Cruïlla, Grup
Veterinari, barri Sant Joan del centre
urbà) per tal d’assumir una part del
cost de la col·locació del microxip:
Preu normal: 45 euros

Adopta un animal!

Preu subvencionat: 30 euros
El primer pas per gaudir d’aquesta
subvenció és anar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i fer un cens provisional
de l’animal. Per fer això només cal
portar la documentació sanitària de
l’animal. Després, amb aquest paper i

Des del mes de setembre, una vegada
aprovada la nova ordenança en aquesta
matèria, la policia local i els tècnics
municipals requereixen als propietaris
dels gossos que aquests s’identifiquin
amb microxip i es censin. Per la seva
banda, els propietaris de gossos considerats de races potencialment perilloses també són requerits per tal de tramitar la corresponent llicència
administrativa de tinença.

ENTRE ELS ANIMALS RECOLLITS A LLIÇÀ D’AMUNT PER ADOPTAR TENIM:

Aquesta és una nova secció que hem estrenat aquest
2009 a l’Informa’t. L’objectiu és fomentar el nombre d’adopcions i reduir els abandonaments al nostre municipi.
A Lliçà d’Amunt, cada any es recullen més de 100 gossos
que van sols pels carrers, dels quals una trentena s’han
escapat dels seus domicilis i són recuperats pels seus propietaris. La resta són animals abandonats, que no tenen
xip identificatiu i que s’han de repartir entre el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del Vallès Oriental
(www.cadvor.cat) i la Societat Protectora d’Animals de Mataró, SPAM, encarregada de fer la recollida d’animals. L’única sortida digne per aquests animals és l’adopció, i per
aquest motiu depenem de les famílies que els vulguin acollir i estimar.

Aquests i altres animals els podreu veure al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del Vallès Oriental, 93 840 27
77, al Polígon Industrial Font del Radium de Granollers i
també al web del SPAM www.protectoramataro.org.

Nom: Curly
Municipi: Lliçà d´Amunt
Espècie: X Pequinès
Sexe: Femella
Edat: 1 anys i 5 mesos
Dies CAD: 0 mesos

Nom: Donovan
Municipi: Lliçà d´Amunt
Espècie: X Schnauzer
Sexe: Mascle
Edat: 7 mesos
Dies CAD: 0 mesos

Nom: Burbuja (Perdut)
Municipi: Lliçà d´Amunt
Espècie: Mestís
Sexe: Femella
Edat: 9 anys i 0 mesos
Dies CAD: 0 mesos

Nom: Gofre
Municipi: Lliçà d´Amunt
Espècie: Mestís
Sexe: Mascle
Edat:
Dies CAD: 0 mesos
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VOTV, la TDT comarcal iniciarà les seves
emissions el 14 de setembre
Vallès Oriental Televisió, la nova televisió digital comarcal començarà a emetre una hora de programació de producció
pròpia a partir del 14 de setembre. Un total de 12 ajuntaments de la comarca, entre ells el de Lliçà d’Amunt, formen part
del Consorci Teledigital de la Demarcació de Granollers.
Aquesta nova televisió neix amb els objectius de crear un servei de televisió pública
per informar, entretenir i fomentar la participació ciutadana. Així ho va destacar
l’Albert Jordana, gerent de VOTV, durant
la presentació del nou canal. Jordana
també va voler remarcar que “volem establir un model de qualitat i pluralitat de
continguts, que els vallesans siguin els protagonistes i a més potenciar les empreses
audiovisuals de la comarca”. La nova televisió digital terrestre del Vallès Oriental,
VOTV, està creada pel Consorci Teledigital de la Demarcació de Granollers, format
pels municipis d’Aiguafreda, L’Ametlla del
Vallès, Bigues i Riells, Caldes de Montbui,
Canovelles, Cànoves i Samalús, Les Franqueses del Vallès, La Garriga, Granollers,
Lliçà d’Amunt, La Roca del Vallès i Sant
Antoni de Vilamajor.
VOTV emetrà 7 dies de la setmana, 24
hores al dia, i alhora per l’entorn web amb
vídeos a la carta (www.votv.cat). Els programes principals de producció pròpia
que s’iniciaran al setembre seran sobre
memòria històrica, arts, gastronomia, entrevistes i rutes per la comarca. Inicialment només hi haurà una hora de producció pròpia que seran els informatius,
una entrevista d’actualitat i programes de
diverses temàtiques de mitja hora de du-

rada que s’emetran als vespres. La resta d’hores de programació comptarà amb programes de producció externa i amb la programació en cadena de la Xarxa de
Televisions Locals.

La seu de la TDT del Vallès serà al Centre Audiovisual de Roca Umbert Fàbrica de les Arts a

Granollers i amb el temps es crearan dues delegacions a Caldes de Montbui i a la Garriga.

L’objectiu final de la programació és arribar a unes 4 hores de producció pròpia en
els propers anys, incorporant a la programació espais de debat, retransmissions esportives i actes cultural, programes de
plató, etc.

ALCALDES I EL GERENT DE VOTV

EDUCACIÓ

Inici del curs escolar 2009-10
Els 2.281 alumnes matriculats entre les escoles bressols municipals, les escoles públiques i
l’institut iniciaran el curs escolar 2009-10 el dilluns 14 de setembre.
Dels més menuts, 232 inicien el curs a les
dues escoles bressol municipals (122 a l’Escola Bressol Municipal Palaudàries i 110 a
l’Escola Bressol Municipal Nova Espurna).
Aquest curs escolar, com a novetat, cal dir
que, entre les dues escoles bressol municipals, hi haurà tres aules de lactants.

Pel que fa als CEIP (Centres d’Educació
Infantil i Primària), rebran un increment d’uns 80 nens i nenes respecte el
curs passat. D’aquesta etapa escolar, cal
destacar que s’ha triplicat el P3 del
CEIP Miquel Martí i Pol, amb 69
alumnes.

L’Ajuntament segueix treballant amb el
Departament d’Educació de la Generalitat per a fer possible, per al curs vinent, el segon IES (Institut d’Educació
Secundària) al municipi i per aconseguir una cinquena escola.

Cursos de català per a adults
Inscripcions, informació sobre els
cursos de tota la comarca i dels cursos
a distància, i proves de col·locació.
Del dilluns 14 al dijous 24 de
setembre
Dies, horari i lloc:
- dilluns i dimecres, de 16 a 19 h, a
l’Ajuntament
- dijous, de 17 a 20.30 h, al Centre
Cívic Palaudàries
Organitza: Consell Comarcal de Català del Vallès Oriental
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

Bona acollida de la
campanya de dinamització
comercial
La campanya finalitzarà amb el sorteig d’una panera de
productes dels comerços adherits i que està valorada en 600
euros. El sorteig es celebrarà públicament el proper 27 de
setembre a les 12 h al mercat setmanal.
La campanya de promoció del comerç al municipi iniciada al mes de juny, i que ha estat protagonitzada pel famós personatge de còmic Mortadelo, ha tingut una bona acollida entre la
població. Recordem que aquesta campanya tenia una doble vessant: d’una banda dinamitzar
el teixit comercial local i d’altre sensibilitzar als
compradors per tal de reduir el consum de bosses de plàstic a través de l’obsequi d’una bossa
de teixit amb la imatge de la campanya.

Aquesta iniciativa, la primera que es fa per dinamitzar el teixit comercial, ha comptat amb la
participació d’una trentena de botigues locals,
les mateixes que han impulsat la creació de l’Associació de Comerciants de Lliçà d’Amunt que
va veure la llum el passat mes de juliol.

El punt i final del “Jo compro a Lliçà d’Amunt,
i tu?” tindrà lloc el proper 27 de setembre a les
12 h al mercat setmanal, on entre tots els clients
que han participat de la campanya es farà el sorteig d’una panera de productes valorada en 600
euros.

Ja es pot sol·licitar
l'aplicació del Bono Social
en el subministrament
elèctric
Amb l'entrada en vigor de la Tarifa d'Últim Recurs (TUR) des
de l'1 de juliol de 2009 es posa en marxa el denominat bo
social en el subministrament elèctric.
Es tracta d'una mesura de caràcter social dissenyada per afavorir als col·lectius més vulnerables i es concreta en la congelació de la
tarifa vigent al moment de la posada en
marxa de la TUR fins el 2012.
Els col·lectius que podran acollir-se al bo social són:
1. els clients domèstics residències amb una
potència contractada inferior a 3 KW;
2. els pensionistes amb prestacions mínimes;
3. les famílies nombroses i
4. les famílies en què tots els seus integrants
es trobin en situació d’atur.
En tots els casos, el beneficiari haurà d'estar
acollit a la TUR, ser una persona física i el

contracte per al qual es sol·licita el bo social
ha de ser l’habitatge habitual.
En el cas dels clients amb contractes de subministrament amb una potència contractada
inferior a 3 KW la seva inclusió en el bo social és automàtica i no haurà de demanar-ho.
La resta de col·lectius beneficiaris ha de
sol·licitar-ho expressament a la seva comercialitzadora d'últim recurs mitjançant correu ordinari, fax, correu electrònic o personant-se en les oficines de la distribuïdora
(no de la comercialitzadora) i acreditar que
és pensionista, família nombrosa o que tots
els membres de la família estan en situació
d’atur.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

EXPLICA’NS
LES TEVES VACANCES
La Regidoria de Participació Ciutadana et proposa compartir i reviure el viatge que hagis fet aquest estiu. Porta un CD
amb les fotografies o un muntatge audiovisual i explica’ns
el què has viscut. Nosaltres et facilitem l’espai i els aparells
que necessitis per fer la presentació !!!
Les presentacions tindran lloc el dijous 15 d’octubre a les 19h al
Centre Cívic Palaudàries i el dimecres 11 de novembre a les 18h al Centre Cívic Ca l’Artigues.
Inscripcions prèvies als centres cívics, regidoria de Participació Ciutadana de l’Ajuntament i a participacio@llicamunt.cat
(indica’ns: Nom i Cognoms, telèfon de contacte, nom del viatge, durada de la presentació)

Tots els participants rebran un obsequi.

La secció d’Entitats del
butlletí, cada cop més
participativa
El butlletí municipal Informa’t pretén fomentar l’anàlisi i la reflexió entorn dels temes importants del poble; es desitja que sigui una
eina d’informació i debat, per això està
oberta a la participació de tothom (Editorial,
Enquesta Ciutadana, Opinió de tots els partits polítics amb representació al Ple, Secció
de les entitats locals (per opinar sobre temes
locals o per donar-se a conèixer) i Bústia del
lector).
La secció de les entitats locals cada cop és més
participativa. En aquesta secció, les entitats
locals es donen a conèixer o donen a conèixer
activitats que organitzen o han organitzat.

Des de l’Ajuntament animem a totes les entitats registrades al Registre municipal d’entitats a fer ús d’aquest espai. En la secció corresponent del butlletí hi ha les condicions
que han de tenir els articles que s’enviïn, així
com el procediment a seguir.
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Cada any més èxit a les festes de cloenda
d’activitats dels Centres Cívics
Un cop acabat el curs i finalitzades les activitats fixes, els dos centres cívics del municipi van celebrar les festes de cloenda.
La regidoria de Participació Ciutadana des d’aquest curs passat aposta per acabar amb la programació fixa d’activitats al
juny i oferir durant el mes de juliol activitats i tallers puntuals i diferents. Enguany, durant el juliol, la novetat ha estat l’Escola
d’Estiu organitzada conjuntament amb el Pla d’Igualtat i amb una àmplia oferta de tallers i activitats als dos equipaments.
El dia 19 de juny va tenir lloc la Festa de Cloenda d’Activitats del Centre Cívic Ca l’Artigues. Enguany i per iniciar la festa es va fer un
espectacle d’animació infantil a càrrec de “Patorradus” que va fer ballar i cantar tots els nens i
nenes. Abans d’iniciar el berenar, la regidora de
Participació Ciutadana, Neus Rius, va agrair a
tota la gent que d’una manera o altra participa
al centre cívic, fent que aquest sigui un equipament de convivència i proximitat. La regidora
també va fer lliurament de diplomes a tots els
nens i nenes que durant el curs han participat a
la Ludoteca. Com a novetat també hi van haver les exhibicions de hip-hop i percussió, les activitats de l’Espai Obert (projecte transversal
d’activitats dirigides a joves que es porta a terme
a l’Espai Jove El Galliner i als centres cívics).

PÚBLIC ASSISTENT AL CENTRE CÍVIC CA L’ARTIGUES

GRUPS DE GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT DEL

CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES

GRUP DE SALSA DEL

CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES

El dia 3 de juliol va tenir lloc la cloenda al Centre Cívic Palaudàries. En
aquest cas, la regidora de Participació
Ciutadana va agrair amb un detall les
monitores que de manera voluntària
porten les activitats de punt de creu i
ganxet, i quadres 3D. A continuació,
va tenir lloc el berenar per a tots els assistents i les exhibicions de totes les activitats. Les noies del grup d’anglès van
cantar una cançó i es van fer els diferents coreografies d’aeròbic, batuka,
gimnàstica de manteniment, salsa, taitxi, dansa del ventre... També es van
poder visitar les exposicions dels treballs manuals: ganxet, punt de creu,
pintura a l’oli...

GRUP DE DANSA DEL VENTRE DEL

CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES

ESPECTACLE INFANTIL DEL CENTRE CÍVIC CA L’ARTIGUES
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CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES
C. Segre, 65
08186 Lliçà d’Amunt
93 864 60 10
Horari: de 16h a 22h

CENTRE CÍVIC CA L’ARTIGUES
C. Ribera d’Ebre,81 (planta baixa)
08186 Lliçà d’Amunt
93 860 73 50
Horari: de 16h a 22h
INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS
DEL 7 AL 9 DE SETEMBRE DE 2009
INICI DE LES ACTIVITATS
EL 14 DE SETEMBRE DE 2009

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
dilluns, dimecres i divendres de 16h a 18h
dimarts i dijous de 16h a 17h
Majors de 60 anys i empadronats al
municipi; gratuït
Menors de 60 anys: 15€/mes (3 dies a la
setmana) i 10€/mes (2 dies a la setmana)
GAC
dilluns, dimarts, dimecres i dijous de
15h a 16h
20 €/mes
ESPAI OBERT
•Educació musical i percussió, dilluns
de 18h a 20h
•Repàs escolar dilluns de 18h a 20h
•Hip hop i tectònik: divendres de 18h a 20h
gratuït
PILATES
dilluns i dimecres de 21h a 22h
20 € /mes
LUDOTECA DIMARJOCS
dimarts de 17h a 18.30h
gratuït
DANSA DEL VENTRE INICIAL
a concretar
DANSA DEL VENTRE AVANÇAT
dimarts de 20.30h a 22h

ESCOLA D’ADULTS: NIVELL NEOLECTORS
dimarts i dijous de 15h a 16h i dimecres de 15h a 16.30h
6 € /mes

INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS
DEL 1 AL 9 DE SETEMBRE DE 2009
INICI DE LES ACTIVITATS
EL 14 DE SETEMBRE DE 2009

BALLS DE SALÓ
dimecres de 20h a 21h
15 € / mes per persona

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT
dilluns, dimecres i divendres de 8.30h
a 11.30h
dimarts i dijous de 8.45h a 9.45h
Majors de 60 anys i empadronats al
municipi; gratuït
Menors de 60 anys: 15 €/mes (3 dies a
la setmana) i 10 €/mes (2 dies a la setmana)

SEVILLANES. GRUP INICIAL I AVANÇAT
dijous de 17h a 19h.
gratuït
MICROGIMNÀSTICA
dijous de 19h a 20h
Org. Dones del tenes
20 € / mes
IOGA
dijous de 20.30h a 22h
18 € / mes
PACHWORK
dimecres de 10 a 12h
18 € / mes
PUNTES DE COIXÍ
dimarts de 16.30h a 19h
CATALÀ DE CONVERSA
dimecres de 18h a 19.30h
gratuït

ARÒBIC *
dilluns i dimecres de 18.15h a 19.15h
20 € / mes
BATUKA *
dilluns i dimecres de 21h a 22h
20 € / mes
GANXET I PUNT DE CREU
Dilluns de 16h a 18h
gratuït
PINTURA A L’OLI ADULTS
dimarts de 17h a 19h
15 € / mes

TAI-TXI *
dimarts de 17.15h a 18.30
15 € / mes
MASSATGE XINÈS / REFLEXOTERÀPIA
dijous de 17h a 19h
25 € / mes
DANSA DEL VENTRE
divendres de 19.30h a 21h
20 € / mes
DANSA DEL VENTRE INICI *
dijous de 19.30h a 21h
20 € / mes
SALSA
divendres de 21h a 22h
10 € / mes
ANGLÈS
divendres de 18h a 19.30h
20 € / mes
ESPAI OBERT

Hip hop i tectònik: dimarts de 18.30h a
20.30h
gratuït
* Es pot assistir a una classe de forma gratuïta

TALLER DE RISOTERAPIA
a concretar

EL DIA 10 DE SETEMBRE
ELS CENTRES CÍVICS
ROMANDRÀN TANCATS
PER FESTA LOCAL.

TALLER D’AUTOMASSATGE
divendres matí





TOTES LES PERSONES QUE
HAN FET ACTIVITATS EL CURS PASSAT I
VOLEN CONTINUAR DURANT EL CURS 09-10,
HAN DE TORNAR A FER LA INSCRIPCIÓ
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Els dies 4, 5 i 6 de setembre arriba
la XXX edició de les 24 Hores
Lliçà d’Amunt acollirà el primer cap de setmana de setembre les 24 Hores de resistència en ciclomotor de la Vall
del Tenes-Gran Premi Circuit de Catalunya. Aquesta mítica prova, que arriba a la seva trentena edició i que és única
en la seva categoria al món, presenta en aquesta ocasió importants novetats.
En aquesta edició cal destacar la introducció del cronometratge electrònic, el
rellançament de la web, el conveni de
col·laboració signat amb el Club Súper
3, la internacionalització de la cursa
amb la presencia d’un equip italià, la
realització d’un circuit especial i la potenciació de la zona lúdica, entre d’altres.

PROGRAMA DE LES 24 HORES
Divendres 4 de setembre:
-entrenaments lliures
Dissabte 5 de setembre:
- A partir de les 12 h Entrenaments oficials i establiment de volta ràpida i ordre de la graella de sortida
- A partir de les 16 h cursa de clàssiques
i després cursa infantil
- 19 h Inici de les 24 hores
Diumenge 6 de setembre
-19 h finalització de la cursa

A més, en commemoració del trentè
aniversari, s’ha realitzat un concurs per
escollir la imatge d’aquesta edició i durant tot el cap de setmana hi haurà una
trentena d’activitats paral·leles a la
cursa per a tots els públics i edats. Castells de focs, tirolines, helicòpters,
quads, concerts o espectacles infantils,
entre d’altres, completaran l’agenda del
cap de setmana de la competició.
Aquesta cursa és un referent del món
del motor a tots els nivells i continua
formant part de l’agenda motociclista
dels més importants pilots del nostre
país, com els campions d’enduro,
Oriol Mena o Xavier Galindo, els corredors de velocitat, Carles Cardús o
Sito Pons o els campions de moto-

LES 24 H

cròs, Josep Alonso i Xavier Garcia
Vico, entre d’altres. Un altre mostra
de l’èxit i seguiment d’aquesta cursa
és la important afluència de públic
que segueix la prova en directe i que
ens aquests darrers anys ha superat els
25.000 espectadors.

DE L’ANY PASSAT

Un altre novetat respecte les 24 hores és
que al passat Ple municipal del mes de
juliol es va aprovar declarar les 24 hores
com a festa d’interès local. Aquest és el
primer pas perquè la Generalitat reconegui aquesta cursa com a festa d’interès
cultural i patrimonial.

Lligues de lleure de Futbol sala
La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament organitza una Lliga de lleure de Futbol sala des de fa més de 15 anys. Es
juga tots els diumenges al matí als diferents camps de futbol del municipi i foranis.
Com que ha augmentat el nombre d’equips participants i alguns equips estan interessats a fer una altra lliga entre setmana,
l’Ajuntament proposa portar a terme les
dues lligues. La segona es jugaria exclusivament al camp de futbol de la Bombonera
(Pista poliesportiva del costat del Camp de
futbol municipal), dos dies per setmana, els
dilluns i els dijous, de les 20 a les 23 h;
aquesta pista ha estat reformada recent-

ment i disposa de vestuaris, grades, llum, etc.
El preu de cadascuna de les dues lligues és de
131 euros la inscripció i 100 euros de dipòsit.
Totes les persones que estigueu interessades a formar un equip i participar en qualsevol de les dues lligues us heu d’adreçar al
Pavelló Municipal d’Esports en horari de
matí, de 8 a 13 h, o bé trucar al telèfon 93
860 70 25 o enviar un email a esports@llicamunt.cat, abans del 18 de setembre.
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Més descomptes
El 7 setembre s’obre el període d’inscripcions de totes les
activitats esportives que s’organitzen des de la Regidoria
d’Esports per la temporada 2009-10. Enguany mantenim el
mateixos preus que la temporada passada i afegim descomptes
per família nombrosa i per la inscripció d’un segon germà.
Aquests descomptes només s’aplicaran si s’està empadronat.
Els/les nens/es de P4 fins a 6è de Primària
podran escollir entre activitats com jazz,
dansa del ventre, aeròbic/batuka i karate, i
la gent gran, activitat física. Per altra
banda, també es pot optar pel bàsquet,
futbol sala, futbol, escacs, BTT i/o patinatge, activitats on la inscripció s’ha de re-

alitzar directament a l’entitat i/o el club esportiu organitzador.

JAZZ:

Preu: 20,35 euros de matrícula i 12,50
euros/mes

JAZZ 1
Edat: P4 i P5
Dates: dilluns i dimecres, de 17 a 17.45 h
JAZZ 2
Edat: 1r, 2n i 3r de Primària
Dates: dilluns i dimecres, de 18.30 a
19.15 h
JAZZ 3
Edat: 4t ,5è i 6è de Primària
Dates: dilluns i dimecres, de 17.45 a
18.30 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 20,35 euros de matrícula i 12,50
euros/mes

AERÒBIC/STEPS/BATUKA INFANTIL:
BATUKA 1
Edat: 1r, 2n i 3r de Primària
Dates: dimarts i dijous, de 17 a 17.45 h
BATUKA 2
Edat: 4t, 5è i 6è de Primària
Dates: dimarts i dijous, de 17.45 a
18.30 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 20,35 euros de matrícula i 12,50
euros/mes

DANSA DEL VENTRE INFANTIL:
Edat: de 1r a 6è de Primària
Dates: divendres de 17 a 17.45 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Preu: 20,35 euros de matrícula i 9 euros/mes

ESCOLA DE KARATE:
KARATE 1
Edat: P5, 1r i 2n de Primària
Dates: dilluns i dimecres, de 17 a 17.45 h
KARATE 2
Edat: 3r, 4t,5è i 6è de Primària
Dates: dilluns i dimecres, de 17.45 a
18.30 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports

L’inici de les activitats serà el dijous 1
d’octubre i el curs finalitzarà el 28 de
maig amb la realització d’un festival de
cloenda.

Descomptes:
Família nombrosa:
1 membre inscrit: 25% de descompte en la
quota de mensualitat
2 o més membres inscrits: 50% de descompte en la quota de mensualitat
Preu per un segòn germà/na:
25% de descompte
El pagament de l’import de la matrícula només es cobrarà una vegada en el cas de voler
inscriure al fill/a a una altre activitat a l’inici
i/o durant el transcurs del curs. En cap cas
s’aplicarà descompte en aquesta quota.

ACTIVITAT FÍSICA PER A GENT GRAN:
GRUP 1
Dates: dilluns i dimecres de 16.10 a 17 h
Grup 2
Dates: dilluns i dimecres de 10.20 a 11.10 h
Grup 3
Dates: dimarts i dijous de 10.45 a 11.35 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Preu:
Empadronats a Lliçà d’Amunt:
-majors de 60 anys: gratuït
-de 50 a 60 anys: 13,20 euros de matrícula
i 11,25 euros/mes
No empadronats:
-majors de 60 anys: 7,55 euros de matrícula i 6,25 euros/mes
-de 50 a 60 anys: 17,60 euros de matrícula
i 15 euros/mes
INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ: dilluns, dimecres i divendres, de 9 a 21 h, i dimarts i dijous, de 9 a 12 h de 15 a 21 h, al Pavelló Municipal d’Esports. Cal portar
fotocòpia de les dades bancàries, del titular del
compte corrent i de la targeta sanitària.
FORMA DE PAGAMENT: Totes les quotes
seran domiciliades a mes vençut a la vostra entitat bancària, essent la primera l’import de la
matrícula més una mensualitat i a partir d’aquí 7 mensualitats.

Èxit de participació al Casal
d’esports d’estiu
El passat 31 de juliol va finalitzar el Casal d’esports d’estiu
que organitza cada estiu la Regidoria d’Esports tornant a ser
enguany un èxit de participació superant el nombre de l’any
passat amb 260 inscripcions.
Els participants, d’edats compreses entre els
4 i els 12 anys, han pogut escollir participar
al casal 3, 4 o 5 setmanes de juliol, a part de
poder agafar també l’opció dels dies 25 i 26
de juny, de l’1 al 9 de setembre i la del servei
de menjador.

El Casal d’esports d’estiu va finalitzar amb
una sortida en bicicleta pels més grans i jocs
pels més petits, acabant amb la última remullada a la piscina.

L’objectiu d’aquest casal és fomentar la
pràctica de l’esport mitjançant el joc en els
més petits i aprendre la tècnica de cada esport mitjançant la pràctica en els més grans.
Tot això, s’ha combinat amb tallers diversos, una hora de piscina diària i excursions
lúdiques esportives per a tots.

El Benjamí D i l’Aleví del
CE Lliçà d’Amunt guanyen
el Trofeu de futbol de
Camprodon
El Club Esportiu Lliçà d’Amunt va
participar, per quarta temporada, en el
Trofeu de futbol de Camprodon i els
equips base en van resultar campions,
concretament les categories Benjamí D
i Aleví. Els lliçanencs van competir

amb equips de les comarques gironines. La resta de categories del club lliçanenc també van aconseguir bons resultats. A més, cal destacar l’èxit de
participació, tant de jugadors com d’acompanyants.
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Celebració de la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura
L’edició d’enguany de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura tindrà lloc del dilluns 21 al diumenge 27 de setembre. El
tema central d’aquesta edició és “Un ambient millor per a la meva ciutat”.
Des de l’any 2.000 Lliçà d’Amunt s’hi adhereix activament i, per aquesta edició, l’Ajuntament ha preparat dos tallers per als escolars
del municipi, els mateixos que en els darrers
anys: “Tens el teu bus”, on es construeix una
maqueta de bus a partir d’un retallable de cartró, i “Al carrer, tots hi pintem”, on es dibuixen motius de mobilitat sostenible i segura
sobre fulls de format DIN A3. En aquests tallers, que tindran lloc del dimarts 22 al divendres 25 de setembre, durant tot el matí, davant del Pavelló Municipal d’Esports, hi
participarà l’alumnat de 4t i 5è de les quatre
escoles del poble, un total de més de 400 nens
i nenes. Al voltant de l’estand que hi haurà
amb informació sobre el tema, també hi
haurà uns murals amb les frases sobre el medi
ambient fetes pels escolars amb motiu del

Aquest mateix diumenge tindrà lloc l’obertura d’una exposició sobre els 10 anys
del transport urbà a Lliçà d’Amunt, al
Pavelló Municipal d’Esports, amb motiu
del 10è aniversari de Transports de Lliçà
d’Amunt. L’exposició es podrà visitar
fins al diumenge 25 d’octubre, data en
què es va posar en marxa el servei.

AUTOBÚS DELS ANYS 60

Dia Mundial del Medi Ambient que han estat seleccionades i retolades en el transport
urbà.

Nou títol de transport urbà:
la targeta T-12
L’Ajuntament s’ha adherit a la campanya de Promoció i
Distribució de la Targeta T-12, aprovada per l’Autoritat del
Transport Metropolità de Barcelona (ATM) i gestionada en
l’àmbit de la segona corona metropolitana per l’Associació
de Municipis amb Transport Urbà (AMTU).
Amb aquesta adhesió, l’Ajuntament
s’ha compromès a fer promoció i publicitat de l’ús de la targeta T-12 entre els seus ciutadans i especialment
entre els beneficiaris, així com a ferne la distribució.
L’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) va aprovar
la creació de la targeta T-12 Infant,
títol anual, gratuït i de viatges il·limitats, per tal d’afavorir l’ús del
transport públic entre els més joves,
d’entre 4 a 12 anys, en els seus desplaçaments quotidians. Aquesta targeta s’ha de demanar expressament,

és d’ús personal i intransferible, s’ha
d’acompanyar del DNI o identificació similar del titular i té una validesa d’un any, sense limitació de
viatges. L’usuari la pot fer servir en
els serveis públics de transport integrats dins del Sistema d’Integració
Tarifària (SIT) de la zona tarifària on
l’usuari té la seva residència, en el
nostre cas la 3D.
La posada en marxa d’aquest títol
serà el 15 de setembre.
Més informació:
www.t-12.cat / 902.444.012

TALLER TENS EL TEU BUS

A més, el diumenge 27 de setembre, autobusos dels anys 60 recorreran els quatre municipis de la Mancomunitat, gratuïtament.

També hi haurà una altra activitat: el Ple
de la Mobilitat, que tindrà lloc el dimarts 6 d’octubre, a les 10 h, al Casal de
la Gent Gran. Es tracta de la representació d’un Ple, on la mainada formula preguntes a l’Alcalde i als regidors, i el Consistori explica als escolars què fa el
municipi per la mobilitat sostenible i segura.

Exposició i concurs fotogràfic
per commemorar els 10 anys
del transport urbà
Com a actes més destacats per commemorar el 10è aniversari de Transports de Lliçà
d’Amunt, l’Ajuntament ha preparat una
exposició sobre els 10 anys del transport
urbà a Lliçà d’Amunt, programada entre el
diumenge 27 de setembre, coincidint amb
la cloenda de la Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura 2009, i el diumenge 25
d’octubre, data en què es va posar en
marxa el transport urbà, al Pavelló Municipal d’Esports. També s’ha organitzat un
concurs fotogràfic, amb la temàtica dels
Transports de Lliçà d’Amunt, del qual podeu aconseguir les bases completes entrant
al web municipal i clicant al banner 10
TLAnys.
Les fotografies s’han de presentar exclusivament per Internet, enviant-les a l’adreça
TLA@llicamunt.cat. Sols seran publicades i sotmeses a votació les obres rebudes
des del divendres 4 fins al dijous 17 de se-

tembre. Totes les obres presentades que
reuneixin correctament tots els requisits
seran exposades en el web www.llicamunt.cat i seran sotmeses a votació popular en el transcurs de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, del dilluns 21 al
diumenge 27 de setembre. Per participar
en la votació popular caldrà accedir a l’exposició i votar la fotografia escollida (només es podrà votar una vegada per ordinador) visitant el web www.llicamunt.cat
apartat concurs fotogràfic 10TLAnys. El
lliurament de premis es farà el diumenge
25 d’octubre, al Pavelló Municipal d’Esports, amb motiu de la cloenda de l’exposició dels 10 TLAnys. Es donaran tres premis: 1r premi (diploma i una bicicleta
plegable + 5 títols T-10 1 zona); 2n premi
(diploma i una càmera fotogràfica digital
+ 5 títols T-10 1 zona); 3r premi (diploma
i un aparell reproductor MP4 + 5 títols T10 1 zona).

INFORMAT 23 JULIOL.qxd

30/7/09

15:51

Página 13

Notícies de l’Ajuntament > 013

Setembre de 2009

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

La Generalitat aplica nous descomptes en el
transport públic per a les famílies nombroses
Des de mitjans d’abril, les famílies nombroses es beneficien de nous descomptes sobre les tarifes dels serveis regulars de
transport públic de viatgers per carretera i ferroviaris competència de la Generalitat.
Des de mitjans d’abril, les empreses concaessionàries de serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera i ferroviaris competència de la Generalitat
apliquen nous descomptes en diferents
targetes de transport: el 20% per a tots
els membres de famílies nombroses dins
de la categoria general i el 50% a tots els
integrants de famílies nombroses amb
categoria especial (que inclou aquelles
amb més de 5 fills o 4 en cas de fills amb
minusvalia, i aquelles amb renda familiar

per sota del límit establert, entre altres
supòsits).

Com adquirir els títols de transport
integrats amb descompte

Espanya
Vestíbul de l’estació de pl.Espanya
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14h i de
16 a 19h

Per adquirir els títols de transport amb descompte
cal presentar el títol de familia nombrosa (el títol
familiar o l’individual) ja sigui emès per la
Generalitat de Catalunya o per qualsevol altra
Comunitat Autònoma.
Els punts de venda dels títols de transport ATM
amb les bonificacions corresponents són els
centres d’atenció al client que s’especifiquen a
continuació.
En el moment de la venda, el centre d’atenció al
client anotarà el número de DNI del beneficiari en
el títol de transport.
TMB
Centres d’atenció al client:
Tel. 933187074
Universitat
Estació Metro Universitat L1 (C/Pelai)
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 20h
Sagrada Família
Estació Metro Sagrada Familia L5 (entrada
c/Sardenya)
Horari: de dilluns a divendres de 7 a 21h
Sagrera
Estació Metro Sagrera (L1 (entrada c/Hondures)
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 20h
Sants Estació
Estació Metro Sants Estació L5 (vestíbul RENFE)
Horari: de dilluns a divendre de 7 a 21h
Dissabtes de 9 a 19h. Diumenges i festius de 9 a
14h
FGC
Centres d’atenció al client:
Tel. 93 205 15 15
Catalunya
Vestíbul de l’estació de Pl.Catalunya
Horari: de dilluns a divendres de 7 a 21h

Els abonaments de transport sobre els
quals s’apliquen aquests descomptes especials per a famílies nombroses són: TMes, T-Trimestre, T-Jove i Bitllet senzill.
A més, la Generalitat s’ha compromès a analitzar i avaluar abans de final d’any la viabilitat
d’aplicar bonificacions a la resta de títols integrats de transport a disposició dels viatgers.

RENFE RODALIES
Vestíbul de l’estació de Pl.Catalunya
Horari: de dilluns a diumenge de 6 a 22h
Tel. 93 495 59 72 (horari: de 7.30 a 12h de dilluns
a divendres)
TRANSPORTS URBANS DE SABADELL
(TUS)
Oficina de la Mobilitat de TUS
C/ de la Borriana, 33-35 (al costat de la casa
Duran) de Sabadell
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 i
de 17 a 20h
Dissabtes de 9.30 a 13.30h
Tel. 93727 00 90
TRANSPORTS MUNICIPALS D’EGARA, SA
(TMESA)
Punt d’informació de TMESA
Rambla d’Egara, s/n (davant Centre Cultural) de
Terrassa
Horari: de dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 i
de 15.30 a 18h
Tel. 93 788 23 32
SAGALÉS
Estació d’autobusos de Granollers
Av. del Parc, 2
Horari: de dilluns a divendres de 7 a 13.30h i de
15 a 18.45h
Tel. 93 870 78 60
Estació d’autobusos de Manresa
c/Sant Antoni Maria Claret, s/n
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13h i de 15 a
19h
Tel. 93 874 68 00
LA HISPANO IGUALADINA
Estació d’autobusos d’Igualada
Passeig Verdaguer, s/n
Horari: de dilluns a divendres de 8 a 21h Tel.
93 804 44 51

Els centres d’atenció al ciutadà són els
encarregats de tramitar les targetes personalitzades T-Mes, T-Trimestre i T-Jove
amb les bonificacions especials per a cadascun dels membres de famílies nombroses.
D’aquesta manera, es dóna compliment
a la Llei de suport a les famílies que estableix uns determinats beneficis en els
preus de diferents serveis, entre els quals
es troba el transport públic, amb una

menció especial a la problemàtica específica de les famílies nombroses, entre d’altres.
D’altra banda, en aquesta línia de suport
a les famílies, l’ATM (Autoritat del
Transport Metropolità) de Barcelona
està ultimant la nova targeta T-12, que
suposarà la gratuïtat del transport públic
per als menors de 12 anys, amb l’objectiu
de promoure’n l’ús entre els més joves i
ajudar les economies familiars.

HISENDA

La Diputació subvenciona
serveis i activitats
municipals per a l’any 2009
La Diputació de Barcelona, dins del Pla de Concertació “Xarxa
Barcelona Municipis de Qualitat” (XBMQ) 2008-2011, ha
aprovat la concessió dels ajuts de suport a serveis i activitats
de l’any 2009. Els ajuts atorgats a l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt sumen 112.689,90 euros.
S’han concedit ajuts econòmics per a
diferents serveis i activitats de diferents
àmbits:
- Educació: reforç escolar, programa
d’activitats educatives, i formació i
acompanyament per a mares i pares
- Esports: Gimnàs del pavelló d’esports,
Festival de cloenda d’activitats, Escola
esportiva municipal, Cicle de passejades, Nit de l’esport, Activitat física per
a gent gran, 24 hores de ciclomotors i
adquisició de material esportiu
- Cooperació: Cap de setmana intercultural
- Joventut: programa PIDCES (Punts
d’Informació i dinamització juvenil
als centres d’educació secundària), Pla
local de joventut i programa d’activitats 2009
- Cultura: La Juguesca, el Sopar de les
Àvies i la Fira de Nadal, i difusió
d’arts escèniques i música

- Participació ciutadana: projectes
participatius i foment del teixit associatiu 2009
- Gent gran i Benestar i família: Servei d’atenció domiciliària, programa
Envellir amb qualitat, Espai obert i
projectes d’impuls a les polítiques de
gènere
- Promoció econòmica: estudi d’un
projecte “Petits municipis” a Lliçà
d’Amunt
- Atenció al ciutadà: suport a la creació de serveis municipals de consum
- Comunicació: Internet a l’abast! i
programa municipal d’acollida de
nouvinguts/des
- Salut: ajuts al desenvolupament de
programes de seguretat alimentària,
ajuts per a la prevenció de la
legionel·losi i ajuts per a activitats relacionades amb els animals de companyia (gossos i gats) i aus urbanes
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El Centre de Rehabilitació Física,
en funcionament
El passat 8 de juliol es va inaugurar oficialment a Lliçà d’Amunt el nou Centre de Rehabilitació Física que dona
cobertura a tots els municipis de La Vall del Tenes. L’acte va estar presidit per la consellera de Salut de la
Generalitat de Catalunya, Marina Geli i per l’alcalde de Lliçà d’Amunt, Ignasi Simón. A la inauguració es va
destapar una placa commemorativa i es va realitzar una visita a les instal·lacions.
L’Ajuntament ha condicionat una part
d’un local de propietat, situat en una planta
baixa d’un edifici del carrer de l’Aliança,
per convertir-lo en aquest Centre de Rehabilitació, que esdevindrà un equipament
sanitari de referència per al nostre municipi
i per a les poblacions veïnes: Lliçà de Vall,
Santa Eulàlia de Ronçana i Bigues i Riells.

Aquesta obra, gestionada per l’Empresa
Municipal d’Obres (EMO) ha tingut un
cost total de 161. 000 euros.

El centre preveu tractar uns 200 usuaris
diàriament i uns 250 pacients al mes, però
se’n podria arribar a atendre fins a 300, més
de la meitat dels quals es calcula que seran
de Lliçà d’Amunt.

Es preveu tractar uns 250 usuaris diàriament.

Les principals patologies que es tractaran
són: trastorns musculo-esquelètics, malalties cardiovasculars, hemiplegies, malalties
neurològiques i pàrkinson.

Inaugurada la seu de Mylan a
Lliçà d’Amunt
MOMENT DEL DESCOBRIMENT DE LA PLACA

Després de l’acte al Centre de Rehabilitació
Física, la consellera i l’alcalde van anar al
Centre Logístic de Mylan al municipi que,
aprofitant la visita de la consellera, també
va ser inaugurat. Aquest centre s’ha
instal·lat a Lliçà d’Amunt amb l’objectiu de
potenciar la presència de la farmacèutica a
Catalunya.

La superfície construïda del local és de 194,
62 m2, el centre compta amb oficina de recepció, consulta, zona d’espera, boxes, gimnàs, serveis adaptats per a persones amb
mobilitat reduïda, vestuaris i un magatzem.
Aquest centre està gestionat per l’empresa
CERVA, que ha signat un conveni amb
l’Ajuntament pel qual es fa càrrec de la gestió de serveis d’atenció ambulatòria, rehabilitació domiciliària i logopèdia en l’àmbit
territorial de La Vall del Tenes. D’aquesta
manera, es pretén apropar els recursos sanitaris de rehabilitació física a la població i
evitar-li els desplaçaments que fins ara s’havien de fer.
Xavier Bel, conseller delegat de CERVA, va
destacar durant la inauguració la bona predisposició de l’Ajuntament quan va sorgir
la iniciativa de crear aquest nou equipament al municipi i també la importància
d’aquest centre “pels problemes que estalvia
a tots aquells malalts i malaltes que fins ara
s’havien de traslladar lluny de casa seva per
haver de fer la rehabilitació”.
L’alcalde de Lliça d’Amunt, Ignasi Simón,
va defensar que “l’equip de govern que com
a alcalde presideixo té com a principal objectiu els serveis de proximitat a les persones. Treballem dia a dia per millorar l’aten-

La nova seu de Mylan ocupa una superfície
de 3.000 m2 i està dotat de les més modernes prestacions tecnològiques i donarà servei als clients de la farmacèutica a l’Estat espanyol.

PARLAMENTS

ció als ciutadans i ciutadanes en tots els àmbits”. Simón també ha afegit que “aquest
centre, tot i la crisi, és un exemple de compliment dels nostres compromisos programàtics, del nostre pla de mandat. Entenem
que aquest és un servei de proximitat del
qual també es beneficien la resta d’habitants de la Vall del Tenes”.
La consellera de Salut de la Generalitat
de Catalunya, Marina Geli va defensar
un model descentralitzat de la sanitat, i

més concretament dels serveis de rehabilitació física i fisioteràpia arreu del territori català. Geli va parlar de la peculiaritat del sector de la rehabilitació
física a Catalunya, que és de responsabilitat pública i de gestió diversa. La consellera va lloar al consistori lliçanenc per
la seva implicació en aquest projecte,
que tot i no ser competència municipal,
ha volgut “acostar aquest servei al conjunt de la ciutadania de la Vall del Tenes”.

Actualment, Mylan és el tercer fabricant
mundial de medicaments genèrics i entre
els seus clients figuren més de 200 centres
sanitaris i aproximadament 10.000 farmàcies.

VISITA AL CENTRE LOGÍSTIC DE MYLAN
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L’Espai Obert ofereix diferents tallers
gratuïts per a nois i noies de 10 a 16 anys
Les regidories de Participació Ciutadana, Joventut, Educació i Serveis Socials de l’Ajuntament han organitzat l’Espai
Obert, diferents tallers gratuïts per a nois i noies de 10 a 16 anys, que tindran lloc de dilluns a divendres, a partir del
dilluns 5 d’octubre.
Els tallers que s’ofereixen són els següents:
- Percussió + Reforç escolar: els dilluns,
de 18 a 20 h, al Centre Cívic Ca l’Artigues
- Hip hop (de 17 a 18 h) + Reforç escolar
(de 18 a 19 h): els dimarts a l’Espai Jove
El Galliner
- Hip hop (de 18.30 a 19.30 h) + Tectònic (de 19.30 a 20.30 h): els dimarts al
Centre Cívic Palaudàries
- Batuka + Reforç escolar: els dijous, de
17 a 19 h, a l’Espai Jove El Galliner

- Tectònic (de 18 a 19 h) + Hip hop (de
19 a 20 h): els divendres al Centre Cívic
Ca l’Artigues

DEMOSTRACIÓ DE TECTÒNIC AL CENTRE CÍVIC

DEMOSTRACIÓ DE PERCUSSIÓ AL CENTRE CÍVIC

PALAUDÀRIES

CA L’ARTIGUES

Excursió al
municipi d’Elna

Escola d’estiu
Les activitats que s’han portat a terme
dins l’Escola d’estiu organitzada pel
Pla d’Igualtat i la col·laboració de l’Àrea de Participació Ciutadana han estat ben valorades per les lliçanenques.
En el moment de tancar la redacció tenim informació del taller Dones protagonistes de la seva salut a Ca l’Artigues

i el Taller de l’alegria a Palaudàries.
Han participat 9 i 14 persones respectivament. És important oferir espais
on les dones puguin relacionar-se i
compartir experiències de vida similars, com també activitats que aportin
recursos per millorar la seva salut física
i emocional.

L’Associació Dones del Tenes organitza una
excursió al municipi d’Elna situat al cor
dels Pirineus Orientals. Amb 6.500 habitants Elna és important per tenir al seu territori la Maternitat d’Elna. La Maternitat
va ser un espai organitzat per la mestra
suïssa Elisabeth Eidenbenz per a que les
dones poguessin parir amb dignitat en
una Europa que es trobava en guerra. Allà
nan néixer 597 criatures entre 1939 i
1944. La majoria eren fills i filles de republicans espanyols.
L’Assumpta Montellà ha recollit la història de la maternitat al llibre La maternitat
d’Elna, bressol dels exiliats.
L ‘excursió tindrà lloc el dissabte 24 d’octubre. El preu , amb dinar inclòs, és de 49
€ per a les sòcies i de 51€ per a les no sòcies i acompanyants.
Per a més informació cal posar-se en contacte amb les Dones del Tenes, a través de la
Montse Restori, telèfon: 93.844.84.99

TALLER DE L’ALEGRIA

Des del Pla d’Igualtat agraïm i donem suport a la iniciativa que farà possible conèixer el treball i l’aportació de les dones a la
història i encoratgem a totes les dones del
municipi a compartir l’excursió.

Les places són limitades, però un cop cobertes s’obrirà llista d’espera. Les inscripcions tindran lloc del dilluns 21 de setembre al divendres 2 d’octubre, de 17 a 20 h,
a l’Espai Jove El Galliner, el Centre Cívic
Ca l’Artigues i el Centre Cívic Palaudàries.
En aquests mateixos llocs us podran oferir
més informació.

Programa
Agents
d’Igualtat al
món local
El passat 25 de juny va tenir lloc una
jornada a l’Espai Francesca Bonnemaison de Barcelona sobre el programa d’Agents Locals d’Igualtat desplegat a 60 municipis de la província
de Barcelona. Les agents en els dos
anys de vida del programa, han realitzat 550 accions que han impactat en
una població estimada de 1.750.000
dones.
A la Jornada que va comptar amb la
presència de la consellera de treball
Mar Serna, hi van assistir alcades, alcaldesses, regidors i regidores dels 60
municipis que participen en el programa, entre els quals es trobaven l’alcalde de Lliçà d’Amunt, l’Ignasi Simon i la Regidora de l’Àrea de Gent
Gran i Benestar i Família, l’Elisenda
Montserrat.
La Jornada va finalitzar amb el desig
de continuïtat i de consolidació d’
aquesta figura professional als municipis.
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Taller per a persones
cuidadores familiars
A partir del 14 d’octubre està previst fer un taller per a
persones cuidadores familiars no professionals que
ofereix la Diputació de Barcelona. Aquest taller tindrà
lloc els dimecres, de 18 a 20 h, al Centre Cívic Ca
l’Artigues, a partir del 14 d’octubre. Cal un mínim de 16
persones per tirar endavant el taller. Les inscripcions
cal fer-les a partir d’aquest mes de setembre trucant a
Serveis Socials (Ma. Dolors Pujadas).
Diputació de Barcelona i la l’Obra
Social “la Caixa” han signat un conveni de col·laboració per iniciar una
via de col·laboració que permeti la
realització conjunta d’activitats d’atenció i suport a persones en situació
de dependència i llurs famílies cuidadores, en el marc del desplegament
de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre,
de Serveis Socials i de la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i
Atenció a les persones en situació de
dependència en els serveis socials
municipals de la província de Barcelona. Una d’aquestes activitats és el
taller per a persones cuidadores familiars.
1.Quins són els objectius del TALLER?
– Sensibilitzar i informar al cuidador familiar
– fer un reconeixement explícit a la
tasca del cuidador familiar
– oferir-li un espai de relació i un
programa de suport innovador
2.Quines són les característiques
del TALLER?
Els tallers de cuidadors familiars, tenen 10 hores de durada (4 dies x 2,5
hores) i són per a grups de 16 a 20
persones. El taller serà conduït per
monitors/es professionals d’una empresa.
Inclou:
– Dues guies de consulta que aporten informació i suport als cuidadors familiars durant tot el procés
d'atenció, independentment de les
problemàtiques i la duració d'aquest procés. Els continguts s'or-

denen en tres línies: el cuidador, la
persona cuidada i l'entorn habitatge.
– Un DVD amb orientacions pràctiques per contribuir a la millora de
la seva tasca diària. Inclou també,
testimonis vitals de persones cuidadores que expliquen la seva experiència. Es presenta en diferents
llengües, i en diverses opcions
adaptades: audiodescripció i subtítols.
– Un servei d'atenció telefònica
gratuït a través del 900 22 00 00,
que facilitarà informació i suport
al cuidador familiar mitjançant
professionals, perfectament capacitats per rebre consultes o demandes i oferir una resposta adequada i ajustada a la consulta
realitzada.
3.A qui va adreçat?
A totes les persones que tenen al seu
càrrec la cura d'un familiar en situació de dependència, independentment del perfil de la persona dependent a la que està atenent, i del temps
que porta cuidant-la.
4.És una formació acreditada pel
Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC) de la Generalitat
de Catalunya per ser impartida a
les persones cuidadores no professionals ?
No i, per tant, no està específicament pensada per als qui tenen el reconeixement a través de les resolucions dels PIA, del cobrament de la
prestació econòmica vinculada a la
cura en la llar de la persona dependent.

Grup per al tractament de la
depressió
Segons l’Organització Mundial de la
Salut (OMS), la depressió és la quarta
causa d’incapacitat a tot el món. És la
malaltia psíquica més freqüent. Es considera que el 20% de les persones pateixen una depressió al llarg de la seva
vida i, d’aquestes, el 70% són dones.
Les dones són més vulnerables a la depressió per diferents causes: habitualment assumeixen més rols i responsabilitats que els homes, sovint es troben en
una situació precària pel que fa a l’estatus social i econòmic, i acostumen a
patir una situació de desigualtat de
drets en les relacions de parella.
Per aquest motiu, el Punt d’Assessorament per a Dones sobre Igualtat d’Oportunitats (PADI) de l’Ajuntament
posarà en funcionament un grup per al
tractament de la depressió. Aquest
grup estarà obert a totes aquelles persones del municipi diagnosticades de de-

pressió que desitgin realitzar un treball
personal per millorar el seu estat d’ànim.
El treball grupal estarà dirigit per Esther
Menéndez, psicòloga del PADI, i es realitzarà al llarg de 16 sessions, dividides
en quatre blocs temàtics que són claus
per superar la depressió: el canvi dels
pensaments no saludables, la superació
de la inactivitat, la millora de la relació
amb els altres i la cura de la salut.
El grup es farà els divendres, de 10.30 a
12.30 h, a la primera planta de l’edifici
de la Policia Local. S’iniciarà el 2 d’octubre de 2009 i finalitzarà el 5 de febrer
de 2010.
Per fer la inscripció serà necessari concertar una entrevista amb Esther Menéndez, trucant a l’Ajuntament (telèfon 93 841 52 25). La data límit serà el
25 de setembre.

Activitats
del Casal de
la Gent Gran
Ball amb música en viu
Divendres 18 i 25 de setembre
Horari: a partir de les 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt

Excursió al Santuari de Montferri
Dissabte 26 de setembre
Visita guiada al Santuari de Montferri dedicat a la Verge de Montserrat, obra
de l’arquitecte modernista Josep Ma. Jujol, professor de l’Escola d’Arquitectura de Barcelona i deixeble d’Antoni Gaudí, que aporta un estil innovador i
un aspecte original al imitar les muntanyes de Montserrat. Esmorzar, dinar i
ball.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent Gran
Per a més informació i reserves: Casal de la Gent Gran
Preu: 37,50 euros
Organitza: Associació de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt

Petanca
Dilluns i dimecres
Hora: 11 h
Lloc: Parc del Tenes
Organitza: Associació Casal de la Gent Gran de Lliçà d’Amunt
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Situació dels diferents serveis que presta la
Policia Local
El Cercle de Comparació Intermunicipal de Cossos de Policia Local, promogut per la Diputació de Barcelona, ha comparat el
servei de la Policia Local de Lliçà d’Amunt amb el de 42 municipis de més de 10 mil habitants. L’objectiu és diagnosticar la
situació actual del municipi respecte del servei de seguretat que presta, millorar els estàndards de qualitat en la prestació del
servei de seguretat i millorar la planificació de serveis i l’avaluació de la seva implementació.
Resultats:
1.- Policia de Trànsit:
- El resultat indica que la Policia local de
Lliçà d’Amunt interposa tres vegades
menys denúncies que la mitjana.
- Es confirma que la directriu és denunciar les infraccions més greus respecte de
la resta de denúncies.
- Es produeixen més accidents respecte
de la mitjana dels altres municipis (tot i
la reducció respecte de l’any anterior).
Aquest fet es pot explicar, a part d’altres
motius, com a causa de la disseminació
del municipi, fet que comporta un nombre molt important de desplaçaments.
2.- Policia de Seguretat:
- Al nostre municipi es produeixen un
nombre de fets delictius sensiblement inferiors a la mitjana.

- El volum de tramitació de delictes i faltes respecte de la mitjana és pràcticament
de sis punts superior a la resta de la mitjana de participants, cosa que indica que
la Policia Local intervé de manera activa
en la tramitació i resolució dels fets que es
produeixen al municipi.
- El nostre cos porta a terme un nombre
de detencions molt superior a la mitjana,
però cal tenir en compte que el nombre
de delictes és inferior a la mitjana de la
resta de participants, cosa que indica que
la Policia Local té un índex d’eficàcia elevat.

etc., representa el doble de serveis que la
mitjana de la resta de participants.

3.- Policia Assistencial:
- El caire assistencial de la Policia Local de
Lliçà d’Amunt, que engloba serveis com
ara: serveis mèdics, ambulàncies, accidents
domèstics, policia de proximitat, serveis de
relacions amb la comunitat, teleassistència,

D’altra banda, segons la memòria
anual de l’exercici 2008:

4.- Qualitat del servei ofert als ciutadans:
- El nombre de policies per cada mil habitants és superior a la mitjana i al rati establert per la Direcció General de Seguretat Ciutadana.
- El nombre de policies per cada habitant
supera la mitjana de la resta de cossos.
- Les actuacions per policia operatiu
superen gairebé per tres la mitjana de la
resta de cossos participants.

- Durant l’any 2008, es van portar a terme
un total de 23.216 intervencions (un increment del 31,32 % respecte a l’any 2007,

que se’n van fer 17.678).
- Del total d’intervencions abans esmentades,
3.269 es van fer a requeriment i la resta d’ofici.
- En quant a l’àrea de trànsit, es van fer
2.775 intervencions (un increment del
24,6 % respecte a l’any 2007). Cal remarcar que s’han reduït els accidents de trànsit,
gràcies, segons la Policia Local, a diferents
campanyes i controls sobre les mesures de
seguretat (casc, cinturó, alcoholèmia, velocitat, semàfors, passos de vianants etc.), així
com a les diferents actuacions fetes conjuntament amb la regidoria de Mobilitat en
quant a la millora de la senyalització.
- Respecte de l’àrea de policia assistencial, se
segueix amb la política d’actuacions adreçades al control de les necessitats d’aquelles
persones que viuen en una situació de risc,
a causa de l’edat, alguna malaltia, problemes de mobilitat o qualsevol altra situació amb catalogació social.

ATENCIÓ AL CIUTADÀ

RECURSOS HUMANS

Nova edició de la Guia per a
la ciutadania

Alumnes de Batxillerat
s’inicien al món laboral

Aquest mes de setembre veu la llum la
nova Guia per a la ciutadania. Una edició renovada i actualitzada que rebran
tots els nouvinguts al municipi en el
moment que s’empadronin a l’Ajuntament.

Una quinzena d’alumnes de l’IES Lliçà,
que aquest curs escolar han fet 1r de
Batxillerat, s’iniciaran en el món laboral, en pràctiques, a diferents empreses
del municipi. Aquestes pràctiques laborals els seran avaluades i els suposaran
crèdits ja realitzats per al curs vinent.

En aquesta guia es pot trobar tota la informació d’interès sobre el poble: història, serveis i equipaments que hi ha a
Lliçà, telèfons d’interès, informació sobre l’Ajuntament i projectes de futur.
Amb la renovació de la guia es pretén
optimitzar-la com a element de consulta, i fer-la més visual i fàcil de consultar.

NOVA GUIA PER A LA CIUTADANIA

L’Ajuntament ha estat una de les “empreses” que s’ha adherit a aquest conveni. En total, 7 alumnes realitzaran
pràctiques a l’administració local (2 a
l’escola bressol municipal L’Espurna, 2
a l’escola bressol municipal Palaudàries, 1 a les oficines de l’Ajuntament, 1
al Pavelló Municipal d’Esports i 1 a les
dependències de Serveis Socials).

Altres empreses del poble que s’han adherit a aquest conveni han estat una
farmàcia, una botiga, una merceria,
una perruqueria i una jardineria.

SIGNATURA DEL CONVENI
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CRÒNICA DEL PLE
Ple Ordinari del
23 de juliol de 2009
1. Aprovació de l’acta anterior
Es va aprovar l’acta del Ple ordinari
del 28 de maig.
UNANIMITAT

2. Donar compte dels Decrets de
l’Alcaldia
Es va donar compte dels Decrets
d’Alcaldia emesos dels dies 13 de
març i 3 de juliol de 2009, que van
del número 370 a 381.
3. Donar compte de la Liquidació
del Pressupost de 2008
Es va donar compte al Ple de l’aprovació per l’alcaldia de la liquidació de comptes de l’exercici 2008 i
que és del següent contingut:
Resultat pressupostari exercici
2008: 90.840,31 euros de resusultat pressupostari ajustat
Romanent de tresoreria exercici
2008: 132.684,42 euros de romanent de tresoreria per a despeses generals
Càlcul de l’estalvi net exercici
2008: 3.531.539,89 euros d’estalvi
net
Endeutament financer exercici
2008: 74,23% de ràtio legal de
deute viu (per sota del 110%)
4. Designació de les Festes Locals
per a l’any 2010
El Ple va aprovar com a festes locals
del municipi per a l’any 2010 els
dies 7 de gener i 10 de setembre.
UNANIMITAT
5. Ratificació del Nomenament de
la prova XXIV de Resistència en Ciclomotors de la Vall del Tenes com
a festa d’interès local
Es va ratificar l’acord de la Junta de
Govern Local de l’1 de juny de
2009 de nomenament com a Festa
d’Interès Local les 24 Hores de Resistència en Ciclomotors de la Vall
del Tenes.
UNANIMITAT
6. Modificació del Pla General per
la concreció de línia d’edificació a
la carretera C-1415 B
El Ple va aprovar inicialment la
Modificació puntual del vigent Pla
General pel que fa a la concreció de
la línia d’edificació a Can Farell de
la carretera C-1415 b de Sant Llorenç Savall a Llinars. El principal
objectiu d’aquesta modificació és la
fixació de la distància d’edificació
de la carretera C-1415 b de Sant
Llorenç Savall a Llinars dels Vallès
d’acord amb la normativa sectorial
de carreteres.

UNANIMITAT

7. Resolució parcial del contracte
per la renovació de l’enllumenat
públic
IMESAPI SA proposava que el preu
del contracte per a la realització de
les obres de renovació de l’enllumenat públic del barri de Can Farell,
que en la seva oferta era de
247.360, 20 euros, s’incrementés a
324.236,42 euros, IVA inclòs.
Actualment, s’ha certificat un import d’obra de 33.167,88 euros.
D’aquesta manera, partint del preu
ofertat per IMESAPI SA, resta per
executar obra per un import de
214.192,32 euros.
L’enginyer municipal ha demanat
pressupost
a
una
empresa
d’instal·lacions per acabar les obres
de renovació de l’enllumenat públic de Can Farell, la qual ha considerat que el preu de l’obra pendent
d’executar és de 238.278,88 euros i
que, per tant, és possible l’execució
de l’obra pendent per un preu molt
inferior als 324.236,42 euros que
exigeix IMESAPI SA.
Atès això; que les obres de renovació total de l’enllumenat dels barris
de Pineda Feu, Ca l’Esteper, Can
Salgot i Can Farell i les renovacions
parcials s’havien de realitzar durant
els dos primers anys del contracte;
que no procedeix la revisió de preus
que reclama el contractista ja que
l’execució del contracte es va iniciar
els mes de setembre de 2006 i fins
el mes de setembre de 2008 les
obres s’havien de realitzar pel preu
proposat per IMESAPI SA en la
seva oferta; que d’acord amb la llei
en cap cas es revisarà el preu del
contracte fins que no s’hagi executat el 20% de l’obra; entre altres, el
Ple va acordar de desestimar, de
conformitat a l’informe emès pels
Serveis Jurídics de l’Ajuntament,
les al·legacions presentades per
IMESAPI SA i resoldre parcialment
el contracte de renovació de l’enllumenat públic, el seu manteniment i
el manteniment de les instal·lacions
tècniques municipals subscrit amb
IMESAPI SA, en allò relatiu a la realització de les obres de renovació
d’enllumenat del barri de Can Farell.
ERC va comentar que s’abstenia de
votar i opinar ja que el contracte
amb IMESAPI SA forma part de la
querella que l’equip de govern els
havia interposat.
PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ
8. Modificació de les condicions
d’un crèdit
L’Alcalde, Ignasi Simón, va explicar
que el Ple de l’Ajuntament, en ses-

sió del 26 de març de 2009, va
acordar contractar un crèdit promotor amb la Caixa de Catalunya,
amb tres anys de carència, per finançar les obres dels habitatges de
protecció oficial als barris de Can
Salgot i Ca l’Artigues, amb un tipus
d’interès igual a l’euríbor a 12 mesos publicat pel Banc d’Espanya en
el Butlletí Oficial de l’Estat el mes
anterior al de la data de formalització més un diferencial de 0,65.
Però, vista la resolució de 19 de
maig de la Subsecretaria d’Habitatge del Ministeri d’Habitatge del
Govern espanyol que modifica les
característiques generals dels préstecs convinguts del Pla Estatal d’Habitatge i Rehabilitació 20092012, el Ple va acordar de
modificar les condicions del contracte de crèdit promotor amb la
Caixa Catalunya, aprovades pel Ple
del 26 de març de 2009, en el sentit
que el diferencial aplicable a l’euribor serà de 125 punts bàsics.
ERC va retreure que havia estat un
procés farregós i llarg i l’Alcalde va
comentar que la lentitud havia estat la pròpia dels tràmits que calien
fer.
PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – EN CONTRA
9. Aprovació inicial de Contribucions Especials del Projecte de
Clavegueram de Can Franquesa
El Ple va aprovar provisionalment
la imposició de Contribucions Especials per a les obres de clavegueram de Can Franquesa i l’ordenació
concreta de les contribucions especials, de conformitat amb l’article
34.3 del Text Refòs de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals, amb els
següents extrems:
1.- El cost total del projecte aprovat
és de 142.777,52 euros
2.- La subvenció del PUOSC és de
39.931,82 euros
3.- L’aportació de l’Ajuntament corresponent al 10% del cost del projecte menys la subvenció és de
10.284,57 euros
4.- La quantitat a repartir entre els
beneficiaris, que constitueix la base
imposable de les contribucions especials, serà del 90% del cost total
del Projecte menys la subvenció
que és de 92.561,13 euros
5.- S’aplica com a mòdul de repartiment el coeficient de propietat
6.- En tot allò no previst en aquest
acord, regeix l’Ordenança General
de Contribucions Especials vigent
També va aprovar la relació de subjectes passius i les quotes individuals resultants d’aplicar a la base
imposable el mòdul aplicable.
ERC va comentar que el procés de
reparcel·lació havia durat 2 o 3
anys i que hi havia temps d’haver
resolt les al·legacions, i que la re-

parcel·lació ja està feta i, per tant,
creien que tocarien quotes urbanístiques i no contribucions especials.
També va preguntar si s’havia valorat i perquè no s’havia estimat la
possibilitat d’aplicar la Llei d’Urbanitzacions. I, va dir que creia que el
més urgent era resoldre l’accés dels
veïns, que ja estava aprovat i subvencionat i no tirava endavant.
L’Alcalde va explicar que només hi
havia una al·legació però que era
una al·legació que ens podria portar als tribunals. Va comentar que
hi havia una subvenció que s’havia
aprofitat en benefici dels veïns.
També va dir que, si es pot, ens
acollirem a la Llei d’Urbanitzacions
en aquest àmbit i en el de Ca l’Oliveres. En relació als accessos, l’Alcalde va explicar que amb el desplaçament més avall de la variant de
l’Eix del Tenes ja es resol l’accés a
Can Franquesa i que aquest tema
s’està treballant amb Carreteres.
PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ
10. Aprovació inicial de Modificacions Pressupostàries
El Ple va aprovar inicialment la
modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament del pressupost municipal per l’exercici 2009
en el sentit que diu: Tècnic/a auxiliar de medi ambient i salut grup
A2 i ha de dir grup C1 i en Tècnic/a d’educació infantil grup B ha
de dir grup C1. També va acordar
amortitzar la plaça de Cap de Brigada i incrementar la plantilla a través de la creació d’una plaça d’oficial de primera.
UNANIMITAT
11. Afers Urgents
No hi havia afers urgents.
12. Mocions
No hi havia mocions.
13. Preguntes
ICV-EUiA va presentar 4 preguntes
referents a: els sopars de les festes
de barri i els carnets de manipuladors d’aliments, exposicions i
venda de producte de particulars
als centres cívics i locals socials, i la
cessió de material a particulars i entitats.
ERC va presentar 6 preguntes referents a: el Casal d’Entitats; la suposada negació d’una barraca al Pinar
de la Riera durant la Festa Major
d’enguany; el Blue Festival; la revetlla de Sant Joan; els canvis en la
direcció de l’Escola de Música de la
Vall del Tenes; i el mercat municipal a Ca l’Artigues.
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NOTÍCIES DEL POBLE

Joan Pou celebra 25 anys de Jutge de Pau
Joan Pou Arnaus, de 73 anys, porta 25 anys en el càrrec de Jutge de Pau de Lliçà d’Amunt, des del setembre de 1984. Pou va
substituir al càrrec a Jaume Padrós, que es va retirar després de 18 anys exercint de Jutge de Pau del municipi. Joan Pou ha
estat constructor de professió. El Jutge de Pau té una retribució econòmica, però escassa, i, per això, la persona que ocupa
aquest càrrec pot dedicar-se a una altra activitat, tot i que ha de ser compatible, per evitar interferències que afectin a la
independència a l’hora d’exercir la funció. Pou està casat i té dues filles i tres nétes i un nét.
Per què va decidir presentar-se a Jutge
de Pau?
No em vaig presentar, van venir dos consellers, en Sobrevies i en Ribell, perquè el
Jutge de Pau que hi havia, que era el Jaume
de Can Tixo, que feia 18 anys que ja hi era,
es volia retirar. Que si, que no... però finalment va ser que si. Em van dir que tenia el
caràcter per fer-ho. Jo era empresari i podia
compaginar bé les dues tasques i també venia menys hores al Jutjat de Pau, pel volum de feina.
Quines qualitats creu que ha de tenir un
Jutge de Pau?
Ha de ser molt discret.
Com ha canviat amb els anys la feina
d’un Jutge de Pau? En què consistia
abans?
Les feines d’abans, més o menys, eren les
mateixes d’ara. Hi havia moltes discussions entre veïns per termes dels camps.
I quines són les tasques que s’exerceixen
actualment?
Quan jo vaig començar de Jutge de Pau a
Lliçà hi havia entre tres i quatre mil habitants. Ara hi ha més gent i, per tant, més
problemes. Avui dia hi ha moltes conciliacions. En molts casos, la gent t’explica el
que li interessa, perquè tots solem escombrar cap a casa; però jo sempre ho vaig a
veure sobre el terreny. En una conciliació
han de cedir les dues parts. Jo, en aquest
cas, sóc l’àrbitre i els faig propostes, perquè
no tots pensem igual. Sempre els dic que
això ho podrien arreglar prenent un tallat.
A vegades, quan arriba la citació, ja s’ha
acabat el problema. Però, altres no, altres ja
venen amb la idea fixa que han d’anar a judici. Jo els aconsello que no posin denúncia ni vagin a judici, perquè els constarà diners. Quan els toques el tema diners,
també s’ho pensen. M’ha dit gent que té
més problemes amb els veïns vivint en una
parcel·la que quan vivia en un bloc de pisos. Jo he conegut gent que s’ha vist obligada a vendre’s la parcel·la.
També he de dir que hi ha un percentatge
molt elevat de conciliacions positives. En
alguns casos, les persones han arribat molt
tenses entre elles i a la sortida de la conciliació s’han quedat parlant amistosament.
Amb 25 anys, l’experiència també hi val.
Però, alguna vegada s’ha hagut de cridar

l’ambulància.
També fem judicis de faltes. Són judicis
per insults i per amenaces. A partir d’aquí,
ja ho porten des de Granollers.
Llavors, la gent també em ve a fer moltes
consultes. Això és positiu.
Abans també es feien aixecaments de cadàvers; ara els fa el Jutge de Guàrdia.
I es fan casaments civils... També ha fet
casaments de parelles d’un mateix sexe?
Abans no es feien tants casaments civils
com ara. Recordo perfectament un dels
primers que vaig fer, perquè em va cridar
molt l’atenció. Era un home que ja fa anys
que va mori i potser veia a venir el seu final. Feia més de vint anys que estava separat i convivia amb la dona que li feia les feines de la casa. No volia morir i que la seva
herència passés a la seva primera dona i,
per aquest motiu, es va venir a casar.
També he fet casaments de gays. La vida va
canviant i cada dia surten coses noves.
Quin és l’aspecte que li agrada més d’aquesta feina?
Hi perds moltes hores i és molt gratificant
quan el resultat és positiu. Hi ha de tot,
però molta gent t’agraeix el que has fet per
ells. Jo sóc fill del poble. Jo m’he estimat

sempre el poble. I penso que si tots féssim
alguna cosa pel poble, aniria molt millor. I
es pot fer. Jo no sóc especial, sóc com qualsevol. No es necessita un curriculum especial per ser Jutge de Pau, només ganes de
buscar solucions als problemes. Que tampoc és fàcil!

Es tornarà a presentar per renovar el càrrec l’any vinent?
Si, mentre pugui si. Si estic bé, si. El dia
que no em vegi capaç de fer-ho, ho deixaré. Faig una feina que m’agrada. A mi,
que no em busquin al Casal d’Avis ni en
bars ni en festes.

El Jutjat de Pau de Lliçà d’Amunt està situat a la primera planta de l’edifici de la Policia local, al número 8 del carrer de Rafael de Casanova. A les oficines, al principi
només hi havia el Jutge de Pau i una secretària; ara, el Jutge de Pau treballa juntament amb una secretària, una oficial, un agent judicial i l’administrativa que porta
el Registre Civil. L’horari d’atenció al públic del Jutjat de Pau és els dimarts, els dijous i els divendres, de 9 a 14 h, i el del Registre Civil és de dilluns a dijous, de 9 a
14 h; i els dijous, també de 16 a 19 h. El Jutge de Pau hi és els dimarts al matí, d’11
a 13 h, i els dijous a la tarda, de 16.30 a 20 h, però sempre està localitzable. El telèfon del Jutjat de Pau és el 93 860 72 16 i el del Registre Civil, el 93 860 72 14.
Els jutjats de pau són el primer esglaó de l’estructura judicial de l’Estat i estan servits per jutges no professionals i que no poden pertànyer a partits polítics. Realitzen
les funcions pròpies del Jutjat de Primera Instància i Instrucció per delegació, com
judicis de faltes o registre civil.
La feina d’un Jutge de Pau engloba moltes coses: actes de conciliació, judicis verbals i judicis de faltes, certificats per a l’expedició del DNI, expedients per casar-se
pel Registre civil, inscripcions al Registre Civil de matrimonis, registres de naixements i de defuncions, llibres de família, fes de vida, etc.
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Can Carnisser, reconegut establiment
centenari per la Generalitat
El passat dijous 2 de juliol va tenir lloc un esdeveniment molt especial pel nostre municipi i més concretament per l’establiment
comercial de Can Carnisser (Estanc-Carniceria Prims). .
El Departament d’Innovació, Universitats i
Empreses de la Generalitat de Catalunya va
celebrar al Palau de Pedralbes l’acte de lliurament de premis als establiments comercials
centenaris. Després d’un informe realitzat
pels serveis tècnics de l’Ajuntament, Can
Carnisser va ser reconegut com a centenari, i
en Joan Prims, actual propietari, va rebre un
diploma de les mans del Conseller Josep Huguet.
En aquest acte també hi va assistir el nostre
Alcalde, Ignasi Simon, el qual es mostra
molt satisfet per aquest esdeveniment. Cal
tenir en compte, que és un fet importantíssim per Can Carnisser que l’Administració

reconegui aquest fet diferencial del seu comerç, com també per Lliçà d’Amunt, que
d’aquesta manera guanya un nou element
del patrimoni històric, un element característic al municipi, que ajuda a entendre i explicar la nostra història a través d’un establiment comercial que ha sabut adaptar-se i
competir amb el pas del temps.
Joan Prims valora molt positivamente l’organització de l’acte i comenta que aquest reconeixement puposa una alegria i una orgull
per a Can Carnisser, ja que se’ls reconeix la
seva llarga trajectòria. Prims també pensa
que aquest fet pot contribuir a donar a conèixer el municipi, ja que és un valor afegit..

Lliçà d’Amunt Club Petanca
comença la seva trajectòria
esportiva
Lliçà d’Amunt Club Petanca comença la seva trajectòria. Aquest
equip, que abans participava amb el
nom de Mas Bo, participarà a la
Melé de Botxes de la temporada

2009-10 representant Lliçà d’Amunt
amb nou nom. Aquest equip està
dins de la Federació Catalana i juga a
la 5a categoria, la mateixa que l’any
passat i una per sobre de fa dos anys.

L’equip està format per 24 persones i
competirà amb 9 equips de diferents
municipis de la província de Barcelona, entre els mesos de setembre i
febrer.

Mor la
lliçanenca
Simona Concha
de 101 anys
La lliçanenca Simona Concha Martínez, de 101 anys, va morir el passat 26
de juliol a la residència de Mas Bo del
nostre municipi, on havia ingressat al
juliol del 2005. Simona havia celebrat
l’aniversari el passat 16 de març. Representants de l’Ajuntament es van
personar a la residència per donar les
mostres de condol als familiars.
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OPINIÓ
Grups Municipals

Volem garantir i tenim la ferma voluntat de
què l’Ateneu l’Aliança segueixi tenint el seu
paper principal com entitat sociocultural
del poble i, per això, se’ls està ajudant a legalitzar l’activitat, per evitar així un possible
tancament per problemes amb els veïns i/o
amb les administracions, i, a més, s’està negociant un nou conveni més estable i clar,
més llarg termini.
Però per altra banda, hem de ser conscients
que estem en el segle XXI i que la funció social de l’Aliança no és la mateixa ara que fa
30 anys enrere, quan només existia aquest
equipament multifuncional, que era l’únic
punt de referència del nostre poble. La funció és una altra, ni millor ni pitjor, diferent.
La millora de la xarxa de comunicacions i la
clara aposta dels diferents ajuntaments democràtics en invertir i oferir una gran diversitat d’equipaments i activitats esportives,
cíviques, socials i culturals fa que, actualment, el ciutadà de Lliçà d’Amunt tingui
una oferta de lleure molt més àmplia i variada, tant dins com fora del poble.
Aquest evolució de l’oferta, de la societat,
del poble, ha d’anar acompanyada d’una
evolució de les entitats i de les administracions; No ens podem quedar mirant el passat. La situació i les regles del joc varien i ens
hem de saber adaptar.
L’Ateneu l’Aliança necessita del suport econòmic de l’Ajuntament i l’Ajuntament necessita de l’Ateneu l’Aliança per desenvolupar activitats socioculturals pel poble; Per
tant estem obligats a entendre’ns. I si això
no s’entén i no arriben a bon port les negociacions que hem iniciat, crec que haurem
desaprofitat una oportunitat única de mantenir viva l’Aliança i, malauradament, veurem com passa a mans d’una entitat financera que evidentment li donarà la funció
social que ells creguin més adient. Ningú
podrà exigir res, tots ens penedirem i, tristament, només quedaran retrets mutus de
culpabilitat.

Espai per a articles d’opinió dels partits polítics
amb representació al Ple que ho desitgin. Aquests
articles d’opinió s’han de lliurar, durant els primers cinc dies laborables del mes anterior a la
publicació, en horari de l'Ajuntament, a través
del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat,
personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu

Setembre és el mes de la festa major. És
la retrobada un cop la gent hem tornat
d’on sigui. És l’últim acte d’esbarjo
abans de començar el curs. És el que
hem fet i, sobre tot, el que farem a partir
d’ara un cop tornem a l’activitat de tot
l’any. S’ha acabat el parèntesi vacances:
allà on es cultiven noves experiències i
reflexions que acostumen a ser la base de
grans sentencies d’àmbit personal.
-A partir d’ara, no o si, farem tal i qual.
És aquell punt de rebel·lió a les rutines
habituals que acompanyen al fet de
guanyar-se les garrofes i que, cada vegada, necessiten una nova estratègia davant el fracàs reiterat de les bones intencions de finals d’estiu.
Aquest any l’efemèride de la nostra festa
major és l’edició número trenta de les
24H en ciclomotors. Tots sabem que és
una proba singular. Els seus orígens no
varen ser pas esportius. De fet va ser una
mena de premi a un esforç desinteressat.
L’any anterior, el jovent de la Vall del Tenes havia participat abnegadament a la
volta en carro als Països Catalans. Els ciclomotors eren “màquines a l’abast. Tothom tenia un Vespino, encara que fos el
de la tieta, per transformar en un “instrument” de cursa de dubtosa capacitat
de resistència i pocs en donaven un
“duru”. Xalar en una cursa única va ser
l’oferta festiva de la “colla del pa amb tomàquet”.
Eren altres temps. La dictadura franquista no permetia el dret de reunió i
menys per promoure la idea de Països
Catalans: des de Salses a Guardamar i
des de Fraga a Mahó. Aquest va ser l’àmbit de la volta en carro. Va durar tres mesos i mig i va recórrer Catalunya, la
Franja, País Valencià, aquí sense els carros i cavalls per l’oposició ferotge del
búnquer barraqueta, les Illes, Catalunya
Nord i Andorra.
Hi van participar unes tres-centes persones. Una part important van ser joves
que acabaven els estudis secundaris o començaven a treballar o a la universitat.
Part de les seves vacances les varen viure
per les carreteres amb carros i cavalls per
arribar a pobles com els nostres de la Vall
del Tenes.
Aquelles van ser unes vacances de profit
i sense fracàs en les bones intencions.
Avui la cursa continua fent història i...
que per molts anys sigui!.

No es lo mismo decir que se hacen las
cosas bien que hacerlas.
Durante la pasada legislatura, cuyo
equipo de gobierno estaba formado por
ERC e ICV-EUiA), nos hemos hartado
de escuchar que las formas habían cambiado, que antes todo se hacía mal y
ahora una nueva manera de hacer las cosas se había instalado en el Consistorio.
Una forma de hacer las cosas con rigor,
transparencia,
consensuada,
estudiada….
Todo eso queda muy bien de cara a la galería, y puede que si siguiesen gobernando no nos hubiésemos dado cuenta,
al menos tan pronto. Pero no hemos tenido que dejar pasar mucho tiempo para
darnos cuenta de que nada era tan cierto,
más bien todo lo contrario. Al ir desgranando contratos, convenios, etc. vemos
que hay fallos o al menos las cosas no están tan del todo bien hechas y atadas.
Esto sucede con contratos de grandes licitaciones hechas por el anterior Equipo
de Gobierno. Qué decir del convenio
con el Ateneu l’Aliança, que ha llevado a
un enfrentamiento a esta entidad con el
Ayuntamiento, por querer cumplir éste
un convenio firmado por el anterior
Equipo de Gobierno.
Pero nuestra forma de trabajar es distinta, quizás no tan mediática, quizás no
tan propagandística, pero eficiente y de
hechos. Esto creo que cualquier vecino
de Lliçà d’Amunt lo puede constatar.
Falta dar una vuelta por el Municipio y
ver, que a pesar de una época de crisis
económica como la actual se están haciendo obras, algunas de un gran coste
económico, como es el caso de la variant
del camí de la Serra.
Hace escasamente dos semanas, hemos
inaugurado el Centro de Rehabilitación
situado en la C/Aliança. Es un centro
que el Ayuntamiento a adecuado por un
importe de 160.000€, para que los ciudadanos de Lliçà d’Amunt y todos los de
la Vall del Tenes, puedan ser atendidos en
este centro sin necesidad de tener que
desplazarse a lugares más lejanos. Esta
obra es una muestra de nuestra apuesta
por las políticas sociales, y en un tiempo
récord hemos sabido dar respuesta a una
necesidad tan importante como es la rehabilitación física de las personas.

ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 - 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Els articles d’opinió poden versar sobre
qualsevol tema i han de tenir una extensió màxima d’uns 2.000 caracters, espais inclosos, amb
tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els
autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una

Sempre és un problema obtenir informació sobre els números d’aquest ajuntament. Ja us hem explicat fa mesos que
s’han negat a informar de com es gasten
els diners de tothom, els nostres i els
vostres, des del govern.
En les actuals circumstàncies, ens hauria agradat poder contrastar quines han
estat les despeses i els ingressos; quina és
la capacitat econòmica del nostre municipi; com pot respondre a les demandes
de la gent... I no ha estat possible.
I és que el govern municipal incompleix
la Llei quan es tracta de donar informació i s’excusa en la Llei per ocultar-la.
Ja en el moment de fer el pressupost, va
incomplir els terminis legals. A l’hora
de tancar comptes, els ha tornat a incomplir. I a l’hora de facilitar-los als òrgans legals –com la Comissió Especial
de Comptes-, ho ha tornat a fer.
Comptat i debatut, quan ja fa més de
dos anys que governen, encara no hem
vist com han administrat els diners. No
sabem si han pagat a l’hora, si han cobrat quan toca, si han gastat més en cultura o han estalviat en despeses de funcionament. Per exemple, no sabem
quant han pagat els propietaris del polígon Molí d’en Fonolleda per les obres
d’urbanització, ni quant ha cobrat l’ajuntament de convenis urbanístics, ni
quant ha deixat d’ingressar per llicències d’obra i plusvàlues. I això són molts
diners al cap de l’any.
El fet que no presentin aquesta informació no considerem que sigui negligència, que ja seria prou greu. El fet que
no ho facin sembla que respongui a una
intenció deliberada d’ocultació d’aquests números. No volen que se sàpiga
com es gasten els diners públics. En
aquest sentit, resulta revelador que sigui
la primera vegada en més de deu anys
que l’ajuntament no disposa, a aquestes
alçades de l’any, del resultat d’una auditoria externa. No és que vagin en retard,
no. És que no l’han ni contractada!
Informar ha de ser una de les prioritats
dels governs. Donar transparència a la
gestió és un senyal de responsabilitat. La
Llei determina quins són els mínims
d’aquesta transparència. Millorar la
transparència genera seguretat i confiança en el govern... Quedar per sota
dels mínims legals és, si més no, inquietant.

còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el
dret de publicar aquestes col·laboracions, així
com resumir-les o extractar-les quan ho consideri
oportú. No es publicaran les cartes que atemptin
contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

En els darrers dos anys hem vist les diferents
incoherències i l’actitud de l’Equip de Govern
en diversos temes, però avui intenten de nou
donar-li la volta a un altre assumpte tan important com el Quart Cinturó o Ronda Vallès, i l’Eix del Tenes.
Per situar-nos, fa uns anys, quan l’aprovació
provisional del polígon industrial de Can
Moncau que vàrem realitzar l’anterior Equip
de Govern (ERC+ICV-EUiA), una de les
qüestions que vàrem proposar dins del propi
expedient va ser la supressió de l’Eix del Tenes
al seu pas per Lliçà d’Amunt i la Vall del Tenes. Com ja se sap, vàrem mantenir diverses
reunions al més alt nivell amb la Generalitat
de Catalunya, des del Conseller Sr. Joaquim
Nadal, així com un quants tècnics del Departament d’Urbanisme, i el de Carreteres, i
també al propi expedient es van realitzar plànols del traçat que aquesta via havia de tenir al
seu pas per Lliçà d’Amunt.
L’actual Equip de Govern format per PSCCiU-PP van posar el crit al cel perquè l’Eix del
Tenes era per a ells una via totalment intranscendent per a la mobilitat i desenvolupament
de Lliçà d’Amunt i els municipis del seu entorn, es pot comprovar això a la premsa, com
al·legacions i altres actuacions que l’actual regidor d’urbanisme i medi ambient, Sr. Pere
Grau (CiU) va realitzar.
Ens congratula que en aquests moments l’Equip de Govern actual se n’alegri que el nou
Pla Territorial Metropolità de Barcelona
(PTMB) retiri per fi aquesta via de pas, no
només pel nostre municipi sinó per la Vall del
Tenes.
De la mateixa manera, avui hem de tornar a
parlar del Quart Cinturó, perquè gràcies als
“suggeriments” de l’Equip de Govern actual,
que segons ells han realitzat, el Quart Cinturó
no passarà per sota dels habitatges de Ca l’Artigues, sinó per l’altra banda, destrossant l’entorn de Palaudàries, i travessarà Pineda Feu el
Pinar al seu extrem sud; és evident que aquest
Equip de Govern (PSC-CiU-PP) SÍ vol el
Quart Cinturó.
Però el que no poden dir és “No al Quart
Cinturó per Lliçà d’Amunt”, però Sí per
Santa Eulàlia o les poblacions de més amunt.
Des de ICV-EUiA continuem mantenint la
mateixa postura des del principi: NO AL
QUART CINTURÓ, sigui per on sigui,
passi per on passi. És per això que sempre
hem plantat cara i, a més, hem plantejat vies
alternatives a part de proposar millorar el servei de transport públic, tant per carretera com
ferroviari.
Lliçà d’Amunt es mereix més!

Aquí pot inserir la seva publicitat
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Entitats
Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. Aquests articles s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@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. L’objectiu d’aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer. Els articles han
de tenir una extensió màxima de 10-11 línies (uns 800 caràcters) amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o extractar-les quan ho consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Bona Festa Major!

Hem estat un any sencer esperant però segur que haurà valgut la pena perquè ja tornem a tenir aquí la Festa Major amb l’alegria i la gresca que comporta. Això, que
moltes vegades sona a tòpic repetitiu s’ha
convertit en realitat al nostre poble, on la
Festa Major ja és un referent per a moltes
altres festes.
L’any passat la Comissió de Festes ens vàrem estrenar amb l’organització del Formigueig i els resultats que ens veu fer arribar
van ser d’allò més positius. Per tant, amb
l’ànim de fer-ho encara millor dins les nostres possibilitats, i amb el nostre esperit de
col·laboració amb les activitats del poble
intacte, aportarem a la Festa Major el II
Formigueig.
Aquest any la Mini-Gimkana que hem
preparat us farà gaudir d’una estona divertida entre formigues i pel·lícules. Us volem

“Comedor
Catalunya”

fer possible jugar un parell d’ horetes i
compartir amb els vostres fills i amb els
vostres amics els jocs i proves que amb tota
la il·lusió hem estat preparant. Tothom que
organitza coses espera una petita recompensa en forma de participació ciutadana i
no en som l’excepció, de manera que estarem molt contents de rebre-us una estona i
ajudar-vos a formar part d’aquesta Festa.
Des de la Comissiò de Festes, i des de la posició que ens toca estar en aquest any 2009,
volem encoratjar-vos a participar d’una
manera exagerada a totes les activitats que
sigueu capaços de la Festa Major. Quantes
més millor i com més a fons hi entreu, encara millor.
També volem recordar-vos que la Comissió de Festes és una entitat oberta a tothom. La preparació del Formigueig és el
moment ideal per a afegir-vos al grup i ajudar-nos a organitzar millor aquests actes i
els que anem fent durant l’any.
Lliçanencs, lliçanenques ......
FESTA MAJOR!

BONA

Hola som el grup de Lliçà Peruanitos desprès de fer varies activitats i sortides per
mostra el nostre treball i recaptar diners
per mantenir el local obert al Perú “Comedor Catalunya” Ens amb animat ha
agafar una barraca al pinar de la riera els
dies de la festa Major .i fer una tómbola
solidaria amb joguines de segona ma que
ens han estat donades per col·laborar amb
nosaltres axis doncs SI TU VOLS
COL.LABORAR AMB NOSALTRES
Y TAMBE ETS SOLIDARI APUNTAD PER AJUDARNOS A PORTAR
EL BAR DEL ESPAI BARRACAS Y LA
TOMBOLA !!!!! ENS HO PASAREM
BE EL QUE GUANYAREM SERA
DESTINAT ALS PROYECTAS QUE
HEM DISENYAT PER EL LOCAL
Una cuina, un menjador social per nens
amb extrema pobresa, Taller de costura
per las mares , taller de estudi ,local social
,dotació de llibres i moltes coses mes
Truca i sigues un Peruanito mes (Maria
Puig ) 619 90 24 44
Lliçà Peruanitos

La jornada va començar cap a 2/4 de 10
amb la benvinguda als participants i obertura de l’acte per part del President de la
Mancomunitat de la Vall del Tenes, el Sr.
Enric Barbany i el Director-Gerent de la
Fundació INFORM, Miquel Muç Vall.
Aquesta experiència ha permès que els
alumnes inscrits en la simulació d’empreses
(SEFED) fomentin les relacions comercials, intensificar les operacions entre empreses simulades i formar a alumnat en noves tècniques de negociació.
Cada empresa ha donat a conèixer a quina
activitat es dediquen i amb quins productes
comercialitzen . Un cop finalitzades les presentacions s’ha donat pas a la negociació.
La valoració per part dels participants ha
estat molt positiva. Han pogut incloure al

seu aprenentatge una de les tècniques que
actualment s’esta promocionant en les empreses reals dins l’àmbit comercial. Creuen
que ha estat un entorn ideal, han gaudit
d’un paisatge on s’ha barrejat natura, aigua,
roca, tranquil.litat.
LES EMPRESES SIMULADES QUE HAN
PARTICIPAT:

CafitManlleu (Manlleu)
CargoPrat (El Prat)
Cosefed (Manresa)
Glups (Granollers)
Intercala (Barcelona)
Mediactiva (Barcelona)
Procamp (Reus)
Protec laboral(St. Pere de Ribes)
Raimivi(Vilafranca del Penedès)
S’ha convidat a l’empresa Tenesgarden, ja
que forma part de la Mancomunitat ( I.E.S
Vall del Tenes de Santa Eulàlia de Ronçana).

Departament de comunicació,
SEFED LA VALL

La Festa Major del nostre poble és una
bona oportunitat per conèixer el que les
entitats han anat fent durant l’any.
La nostre entitat, el Grup L’ABANS de
Lliçà d’Amunt, aprofita aquestes festes
per donar a conèixer una part de la nostre
història cultural: el teatre al nostre poble
entre finals dels anys 40 fins els 90.
Si voleu veure com eren els CARTELLS
de les obres de teatre que es van representar aquells anys.
Si voleu veure FOTOGRAFIES, i reconèixer els actors i actrius que actuaven en
aquelles obres.
Si voleu ESCOLTAR-LOS, emocionarvos i divertir-vos sentint els seus records i
les anècdotes viscudes.
VENIU a l’ALIANÇA aquests dies de la
Festa Major.
ENTREU amb ganes de recordar, conèixer i gaudir de l’ Exposició EL TEATRE
A LLIÇÀ D’AMUNT (1948 – 1990).
Segur que recordarem i parlarem del “Joanito” de Cal Carnisser, ànima del Grup de
Teatre.
Del “Ciscu” de Can Cuscó, que resolia
tots els problemes, elèctrics o no, amb un
enginy únic.

Xavi Vilà
President de La Comissió de Festes

1r Meeting Point
Dimarts 2 de juny, un centenar d’alumnes
dels diferents Sefed de Catalunya van participar en el primer meeting point, organitzat pel Sefed la Vall., al cor verd de la Vall
del Tenes: Sant Miquel del Fai.

Exposició de
teatre

25 anys de gegants
a Lliçà d'Amunt!
Per celebrar aquest aniversari, ens agradaria convidar tots els que han sigut part d'aquesta colla a dinar amb nosaltres el diumenge 13 de setembre.
Per fer-ho, només cal que us poseu en
contacte amb nosaltres abans del dia 6 al
tel. 646 528 550 o a l'e-mail:
gegants_llicadamunt@yahoo.es
Fins aviat i FAL.LERA!
Colla de Gegants de Lliçà d’Amunt

Molts records i emocions viscuts aquells
anys, com a actors o espectadors, que tindrem l’oportunitat de reviure i parlar-ne
amb la família, fills, néts, amics..
Així anem transmetent a les noves generacions la nostre història, que com sabeu és
un dels objectius del nostre Grup l’ABANS de Lliçà d’Amunt.
Des d’aquestes pàgines volem agrair a l’Ateneu l’Aliança que ens hagi cedit l'espai
per a l’exposició. ´
Donem les gràcies a l’Ajuntament per
tota la col·laboració rebuda.
I també a totes les persones que ens han
facilitat cartells, fotografies, vídeos, pel·lícules, etc, perquè entre tots hem fet possible aquesta exposició.
Una vegada més, us diem que estem a la
vostra disposició i que agrairem la vostra
col·laboració.
Grup L’ABANS DE LLIÇÀ D’AMUNT, per conèixer una mica més la
nostra història.
Grup L’ABANS de Lliçà d’Amunt
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Petit recorregut de les 24 hores.
D’on venim , on som, on anem
Els inicis.
A finals de la dècada dels setanta, un grup
de gent de la Vall del Tenes (Vallès Oriental), coneguts com “La Colla del Pa amb
Tomàquet”, vivien la plena efervescència
de la democràcia. Mort el dictador
Franco, la gent podia expressar les seves
inquietuds culturals, polítiques, etc. Va ser
quan varen decidir portar a terme l’ acció
de conèixer el país, d’una manera diferent,
especial, pausada, sense massa soroll ni velocitat. Fer una volta en carro als Països
Catalans. Era l’estiu de 1978 i els gairebé
quatre mesos que va durar la gesta, amb
quatre carros i quatre cavalls, varen quedar
reflectits en un llibre titulat “La Volta en
Carro als Països Catalans”.
L’any següent, aquesta colla de “valltenecs” sentien la necessitat d’endegar una
altra activitat que tingués també un fons,
un què.
Un element de transport molt més de l’època que el carro, era el ciclomotor. Un
vehicle modest, poc apreciat, gens admirat, sempre empolsinat i poc cuidat per la
majoria d’amos. En canvi era una eina soferta, fidel, que mai et deixava “tirat”. Vet
aquí que en sorgia la idea de fer un “homenatge” a aquella màquina. Es faria una
festa on quedaria demostrada la seva
força, la seva resistència. Es celebrarien per
primera vegada “24 HORES DE RESISTÈNCIA EN CICLOMOTOR”
Ningú estava tranquil. La possibilitat d’acabar fent el ridícul perquè cap ciclomotor
hagués resistit 24 hores seguides de marxa,
no passava desapercebuda. Finalment però
la gesta es va complir i catorze dels disset
ciclomotors que varen concursar, varen
passar per sota la bandera de quadres. Era
concretament a Lliçà d’Amunt el primer
cap de setmana de setembre de 1979.

L’èxit va fer que quedés assegurada una segona edició. Una prova màster de resistència acabava de néixer.

També de cases i marques comercials, alguns amb categoria de Patrocinador Oficial com són Yasuni i Barnasfalt.

El present.

Cada edició compta amb la col·laboració
mitjans de comunicació d’àmbit comarcal, català i estatal. En diverses ocasions,
les 24h han estat reflectides en prestigioses
publicacions de motor a l’estranger.

Des de la segona edició, va aflorar amb
tota l’ intensitat, el caràcter esportiu de la
prova. Es pretén des d’aleshores donar suport a l’esport de base dintre d’aquesta
disciplina. Donar la possibilitat a tots
aquells amants del motociclisme, de participar en una prova realment competitiva
per a demostrar la seva vàlua.
La pròpia dinàmica de la cursa a proporcionat de fa molts anys, la participació de
grans marques del motor i l’arribada de
grans equips, amb estructures substancials. Cada edició suposa un esforç important d’enginy i tècnica. Això va comportar
que s’haguessin de definir diferents categories.
En l’actualitat la mitjana de participació,
és de més de 40 equips i més de 160 corredors, per edició. La procedència és de diferents contrades de l’estat, tot i comptar
amb un gran gruix català. Aquesta XXX
edició està assegurada la participació d’un
equip italià, convertint-se així, en internacionals una vegada mes.
Les 24 hores compten en l’actualitat
d’un suport total del món del motor. Des
de entitats tant importants com Circuit
de Catalunya, que patrocina el Gran
Premi de la cursa, fins l’equip amateur
que amb esforç titànic prepara la seva
moto.
També d’institucions públiques com
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, vila
on es celebra la cursa, Diputació de
Barcelona, Consell Català de l’Esport.

Un gran equip humà, sense ànim de lucre,
vehicula tota l’organització. Durant els primers 24 anys va córrer a càrrec de la “Colla
del pa amb tomàquet” En el 25è aniversari, arribava sabia nova, produint-se un
canvi generacional. Entre uns i altres es va
formar una nova entitat que, des d’aleshores, vetlla per la cursa: el “Grup 24 hores”.
Es pot definir aquesta prova com un esdeveniment de 360º. Partint del món i la
passió pel motor com a eix principal d’aquesta festa, s’ha aconseguit crear un seguit
d’espais on, cada tipus de públic, pugui
gaudir del motor d’una manera diferent.
Un “village” on podem trobar parades
gastronòmiques, parades de productes artesanals, estands de marques motociclistes, productes del sector del motor. Activitats per a joves i grans, espectacles de trial,
atraccions, una nit de concerts, un castell
de focs, etc.
Existeix també una zona lúdica per a nens,
els infants poden gaudir d’espectacles infantils, participar en concursos de dibuix,
jugar en llits elàstics i diferents inflables,
participar en esports d’aventura com: una
tirolina que creua per sobre el circuit, conduir un petit quad, etc.
Una altre activitat que ha anat dibuixant
una trajectòria ascendent és l’exhibició infantil de motos. Es tracta de donar la possibilitat a futurs corredors, a fer unes
quantes voltes, amb la seva moto o quad,
al circuit on al cap de pocs minuts començaran les 24 hores. Tots els participants,
pel simple fet de concórrer, reben un trofeu commemoratiu.
Totes aquestes iniciatives es tradueixen en
més de 25.000 visitants durant les 24 hores.
Els objectius.
Els principal objectius que té l’organització avui són: en primer lloc aconseguir,
cada vegada més, una major notorietat en
el món del motor, fent notar que aquestes
24 HORES són esportivament molt importants dins la seva categoria. Tècnicament molt acurades i que pertanyen al
món de les proves grans per la seva durada. En segon lloc, que siguin considerades com una gran festa catalana, que tot i

que el seu eix fonamental és l’esport de
motor, està dotada complementàriament
d’una partició popular i uns actes
paral·lels que fan resulti un esdeveniment
molt atractiu.
Estem convençuts que poden ser molt
més reconegudes i creiem que assolir
aquest repte, de forma continuada, ultrapassant les contrades o fronteres que faci
falta, és una obligació.
Les 24 HORES, ja no són solsament dels
lliçanecs o dels valltenecs, són patrimoni
català.
Entenem doncs, que per seguir preservant-les, per seguir projectant-les, per seguir enfortint-les cada cop més, cal que
les diferents institucions catalanes les facin
definitivament sostenibles.
Entenem també que donada la seva història de 30 anys, la participació ciutadana en
el muntatge, la gran concurrència de públic de moltes contrades, durant la celebració, l’espectacle esportiu i lúdic que si exhibeix, etc., faci pugui ser considerada una
festa popular catalana tant singular com
ho pot ser culturalment la Patum de Berga,
o la “Transegre”, o el “Toca Sons” etc..
Sabem que és voluntat de l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt i coincideix amb les aspiracions de l’organització, aconseguir
que les 24 HORES DE RESISTÈNCIA
EN CICLOMOTORS – VALL DEL
TENES siguin Patrimoni Cultural de Catalunya. Desitgem i esperem que la sensibilitat de la Generalitat de Catalunya ho
faci definitivament possible.
Ningú, a l’any 1979, podia imaginar que
es celebraria el XXX aniversari, com a
prova consolidada, única al món en la seva
categoria i patrimoni indiscutible de l’esport del nostre país.
Grup 24 Hores
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Telèfons útils
Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
93 841 52 50
Biblioteca Municipal IES Lliçà
666 56 49 61
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
CEIP Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
CEIP Països Catalans
93 841 56 05
CEIP Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52
Centre Cívic Ca l'Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 10
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
902 10 89 03
Espai Jove El Galliner
93 860 70 01
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Galceran
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia Valeta
93 841 61 05
IES Lliçà
93 841 66 25
Jutjat de Pau
93 860 72 16
Local Social Ca l'Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Local Social Mas Bo i Can Lledó
93 841 76 29
Oficina Mòbil d’Informació
al Consumidor
Últim dijous de cada mes davant
de l’Ajuntament
Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53
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 91 69
Registre Civil
93 860 72 14
Servei d’Informació sobre Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
93 841 58 12

Web

Página 24

AGENDA SETEMBRE
Matrícula de l’Escola de Música
La Vall del Tenes
Del dimarts 1 al dimecres 9 de
setembre
Lloc: Escola de Música La Vall
del Tenes
Més informació: Escola de Música La Vall del Tenes
Organitza: Escola de Música La
Vall del Tenes

Aplec de Palaudàries
Diumenge 20 de setembre
Programació:
Hora: 19 h
Missa
Hora: 20 h
Actuació del grup de gospel
“Quatre 5ing”
Lloc: ermita de Palaudàries
Organitza: Ajuntament

Concurs fotogràfic “10 TLAnys,
Transports de Lliçà d’Amunt”
Per commemorar el 10è aniversari de Transports de Lliçà d’Amunt. Amb la temàtica dels
Transports de Lliçà d’Amunt.
Del divendres 4 al dijous 17 de
setembre
Bases: entrant al web municipal i
clicant al banner 10 TLAanys.
Lloc de presentació: TLA@llicamunt.cat
Votació popular: del dilluns 21
al diumenge 27 de setembre, al
web www.llicamunt.cat apartat
concurs fotogràfic 10TLAnys
Lliurament de premis: diumenge 25 d’octubre, al Pavelló
Municipal d’Esports
Organitza: Ajuntament

Viatge a Galícia
Rias Baixas, Pontevedra, Combarro, Península de Barbanza, La
Corunya, Betanzos i Santiago de
Compostela.
Del dilluns 21 al dissabte 26 de
setembre
Hora de sortida: 6 h
Preu: 325 euros
Informació i reserves: 637 05 80
98 (Rosa)
Organitza: Associació de Veïns
de Can Costa

Espaigarum: Máximo Herrera
Escultura. Espaigarum vol fer un
homenatge a aquest escultor de
Lliçà d’Amunt (Can Puig) que va
morir el 1993 deixant una notable obra escultòrica que mai ha
estat exposada a Lliçà d’Amunt.
Aquesta exposició s’inaugurarà
per la Festa Major.
Del 6 de setembre al 3 d’octubre
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81;
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez
Cursos d’informàtica
Word, Excel, Internet i Acces.
Nivells Bàsic, Inicial i Mitjà. Trimestrals. Adreçats a totes aquelles
persones que vulguin aprendre o
millorar el seu nivell informàtic.
A partir del dilluns 14 de
setembre
Dia: un dia a la setmana (a concretar)
Horari: de 17.30 a 19.30 h
Lloc: c. del Dr. Bonet, 1
Més informació i inscripcions:
de dilluns a divendres, de 8.30 a
10 h, al telèfon 93 841 43 31
Preu: 18 euros al mes (subvencionat)
Organitza: Mancomunitat Intermunicipal de la Vall del Tenes

2a edició de la Melé Infantil de
Botxes

Dissabte 19 de setembre
Per a nens i nenes de 8 a 14 anys.
16 h
www.llicamunt.cat Hora:
Lloc: Local social de Mas Bo i
Can Lledó
A través del web municipal podeu ampliar Inscripcions: dissabte 19 de seles informacions i aprofundir en el contingut tembre, a les 16 h, al Local Social
de Mas Bo i Can Lledó
de les notícies. També s’hi pot consultar
Més informació: 671 18 69 89
l’hemeroteca del Butlletí i la informació
(Antonio)
Organitza: Lliçà d’Amunt Club
sobre la reserva de la publicitat.
Petanca

Setmana de la Mobilitat
Sostenible i Segura: “Un
ambient millor per a la meva
ciutat”
Del dimarts 22 al dimarts 29 de
setembre
Programació:
Del dimarts 22 al divendres 29
de setembre
Tallers: “Tens el teu bus” i “Al carrer, tots hi pintem”
Lloc: davant del Pavelló Municipal d’Esports
Diumenge 27 de setembre
Recorregut d’autobusos dels anys
60 per la Vall del Tenes
Lloc: els quatre municipis de la
Vall del Tenes
Del diumenge 27 de setembre al
diumenge 25 d’octubre
Obertura de exposició dels 10
TLAnys
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Dimarts 6 d’octubre
Ple de la Mobilitat
Organitza: Ajuntament
Ple ordinari
Dijous 24 de setembre
Hora: 19 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament
Sopars de Ca la Coixa
Amb temes actuals i distrets.
Divendres 25 de setembre
Lloc: Local de Ca la Coixa
Més informació: Alternativa
Lliçà per a Tots
Organitza: Alternativa Lliçà per
a Tots
Jornades Europees del
Patrimoni
Diumenge 27 de setembre
Visita a les masies de Ca l’Artigues del Pla i Can Godanya i l’ermita de Sant Baldiri.
Hora de sortida: 9 h
Lloc de sortida: plaça de l’Església
Organitza: Ajuntament

Exposició dels 10 anys del
transport urbà a Lliçà d’Amunt
Per commemorar el 10è aniversari de Transports de Lliçà d’Amunt. Programada entre el 27 de
setembre, coincidint amb la cloenda de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2009, i el
25 d’octubre, data en què es va
posar en marxa el transport urbà.
Del diumenge 27 de setembre
fins al diumenge 25 d’octubre
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Ajuntament
Taller “Treballem per millorar la
teva autonomia”
Adreçat al col·lectiu de gent gran
del municipi. Tractarà, entre d’altres temes, l’estimulació sensorial, motora i cognitiva; l’educació sanitària i l’expressió creativa.
Durada de tres mesos
Dies: dues sessions setmanals
Horari: una hora i mitja cada sessió
Lloc: en els centres de la gent
gran de la Fundació “La Caixa”
(està previst el desplaçament dels
participants als centres on s’imparteixi el taller)
Organitza: Ajuntament
Exposició: “El teatre a Lliçà
d’Amunt (1948-1990)
S’exposaran cartells de les obres
que es van representar, fotografies
dels actors i actrius que hi van
participar i DVDs que ens permetran veure’ls i escoltar-los.
Els mateixos dies de les
exposicions de Festa Major
Horari: el mateix de les exposicions de Festa Major
Lloc: Ateneu L’Aliança
Organitza: Grup L’Abans de
Lliçà d’Amunt
Creuer pel Mediterrani
En el vaixell “Grand Celebration”
amb pensió completa, accés i ús
de les instal·lacions i participació
en tots els programes i activitats
d’animació. Possibilitat de realitzar excursions a cada port.
Del diumenge 25 d’octubre al
diumenge 1 de novembre
Hora de sortida: 6 h
Preu: 340 euros
Informació i reserves: Associació de Veïns de Ca l’Artigues
Organitza: Associació de Veïns
de Ca l’Artigues
Activitats a Ca l'Esteper
Clases d'anglès, ball i informàtica. Perruqueria i tractaments de
fisioteràpia per a socis.
A partir del setembre
Lloc: local social de Ca l'Esteper
Més informació i inscripcions:
93 841 67 10 - 687 49 80 92
Organitza: Associació de Veïns
de Ca l'Esteper

Tinguem cura del Medi Ambient. Quan aquesta revista ja no li sigui útil, llenci-la al contenidor blau.

Farmàcies
HORARIS DE GUÀRDIES
Dissabtes: de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 13 h
Per urgències fora d’horaris de
guàrdia, cal trucar a la Policia Local:
Lliçà d’Amunt: 93 860 70 80
Lliçà de Vall: 93 844 54 54

SETEMBRE
Farmàcia Valeta:5 i 6 de setembre
Farmàcia Esplugas:11,12 i 13 de setembre
Farmàcia Galceran:19 i 20 de setembre
Farmàcia Trullols:26 i 27 de setembre
Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes:de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius:de 9 a 13.30 h

ADRECES DE LES FARMÀCIES
LLIÇÀ D’AMUNT
FARMÀCIA VALETA
c. d’Anselm Clavé, 72
93 841 61 05
FARMÀCIA TRULLOLS
Ctra. de Caldes a Granollers, km 136
93 843 51 65
FARMÀCIA GALCERAN
c. de Folch i Torres, 96 baixos
93 841 55 87
FARMÀCIA MAS
Ctra. de Palaudàries, s/n
93 841 47 78

LLIÇÀ DE VALL
FARMÀCIA ESPLUGAS
Plaça de la Vila, 15
93 843 91 21
FARMÀCIA PORTABELLA
Avinguda de Catalunya, 39
93 843 93 01

Crèdits
Edició, redacció i fotografia:
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
Adreça: Carrer d’Anselm Clavé, 73
Telèfon: 93 841 52 25
Fax:
93 841 41 75
Adreça electrònica:
ajuntament@llicamunt.cat
Web: www.llicamunt.cat
Horari: de dilluns a dijous de 8 a 14 h
i de 16 a 19 h
divendres de 8 a 14 h
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correcció ortogràfica i impressió:
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Nota
Aquest butlletí municipal s’edita mensualment i
es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les
llars del municipi. Si no el rebeu correctament,
comuniqueu-nos el vostre nom, adreça i telèfon
a través de l’adreça de correu electrònic
butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax
(93 841 52 25) o per correu ordinari (c.
d’Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a la
regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per
tal de solucionar el problema.

