inform ’t

A j u n t a m e n t d e L l i çgener
à d ’ A_ m
u n t1
2018_
Número 115
GENER 2018
Periodicitat mensual
Publicació gratuïta

sumari

Arriba la tradicional Festa de Sant
Antoni Abat

Pàg._5

Inaugurat el Punt d’Informació
Municipal d’Habitatge

Pàg._8

Represa de les obres del Casal de la
Gent Gran de Palaudàries

Pàg._9

Pressupost

MUNICIPAL
2018

Pàgs._14-16

Distribució: Aquest butlletí municipal 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 del correu electrònic comunicació@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà
d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

2-

opinió

Salutació de l’Alcalde

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Ja hem començat un any
nou i seguim treballant
per transformar i millorar
cada racó del poble amb
obres ja en marxa o a poques setmanes per començar.
Comptem amb una generosa partida pressupostària per a noves infraestructures i equipaments
que ens permet arribar als
nostres objectius com: la
millora de la circulació als
carrers, la implantació de
serveis bàsics i la creació
de nous espais que promoguin el desenvolupament de tot tipus d’activitats.
Una de les obres més
destacades en aquests

mesos ha estat la remodelació dels carrers del
Casc Antic, amb la qual
s’ha aconseguit delimitar la plaça de la Font,
pacificar la circulació de
vehicles i generar un notable canvi en l’aspecte del barri. També, s’ha
apostat per la creació de
la xarxa de clavegueram
al barri de Can Bosc, atès
que és un servei bàsic per
a la ciutadania.
I després de més de 30
anys sense solucions,
per fi s’ha desencallat el
projecte del centre del
nostre poble amb el conveni més important que
s’ha signat amb l’Incasol
en les últims 15 anys.

Un altre dels projectes
més importants en què
estem treballant és en
la construcció del Casal
de la Gent Gran a Palaudàries. Malgrat el retard
en l’execució de l’obra a
causa de l’incompliment
del planning dels treballs
i la manca de recursos i
personal per part de l’empresa constructora, hem
pogut reconduir la situació i rescindir el contracte amb aquesta empresa,
per tornar a licitar les
obres. Confiem que l’espera valdrà la pena i a
finals d’aquest any 2018
podrem gaudir d’un edifici ampli, lluminós i sostenible.

Així mateix, el trasllat dels
serveis municipals i altres
equipaments a les naus
situades a Can Malé, juntament amb el desenvolupament urbà del centre de Lliçà d’Amunt són
dues oportunitats que no
podem deixar escapar. La
primera per la possibilitat
de disposar de més espai
per a les entitats culturals,
socials, etc. i el segon per
l’ocasió de generar espais urbans significatius,
desenvolupar nous habitatges i crear nous espais
de convivència.
És per això que no deixarem de treballar fins a
aconseguir tots els nostres objectius.

Enquesta Ciutadana

A casa vostra, qui us fa més il·lusió que us porti els
regals per les festes nadalenques?
0% 2%

En la darrera enquesta ciutadana ens hem interessat per saber
qui els fa més il·lusió a les famílies lliçanenques que els portin
els regals per les festes nadalenques: el Tió, el Pare Noel o Ses
Majestats els Reigs Mags d’Orient.
El resultat ha estat que, de les 65 persones que han participat
a l’enquesta, un 65% ha contestat el Tió; un 20% ha dit el Pare
Noel; un 14% ha assenyalat Ses Majestats els Reis Mags d’Orient; ningú ha optat per l’opció Altres; i un 2% ha triat l’opció No
sap/No contesta.
*L’enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un
mes està oberta a la participació dels ciutadans. Els resultats de cada
enquesta ciutadana es publiquen al mateix web i en el butlletí municipal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de
respostes.
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de l’Ajuntament

Continua la programació de les festes de Nadal
Aquest mes de gener continuen les activitats que l’Ajuntament i entitats locals han organitzat per les festes de Nadal
2017-2018, que s’allargaran fins al 7 de gener; ara és el torn de la Revetlla i el Concert de Cap d’Any, i l’arribada del
patge Xumet i de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.
Revetlla de Cap d’Any

de l’Ajuntament (a les 19.15h).

L’ateneu l’Aliança ha organitzat una revetlla de Cap d’Any,
que començarà després de les
campanades, a les 00.30h del
diumenge 1 de gener, per iniciar l’any 2018 d’una manera
festiva.

En aquest darrer punt, l’Alcalde rebrà Ses Majestats i, junts,
sortiran al balcó de la Casa
Consistorial, on els Reis Mags
d’Orient rebran la Clau, l’Estel i
el Cor de Lliçà d’Amunt, llegiran el pregó reial i s’oferirà un
espectacle per a tots els assistents.

Concert de Cap d’Any

* El divendres 5 de gener, el
tram del carrer d’Anselm Clavé
de davant de l’Ajuntament es
tallarà al trànsit, pràcticament
durant tot el dia, pel muntatge
de l’espectacle de la Cavalcada de Reis, la qual cosa se
senyalitzarà uns dies abans i
s’informarà per diferentes vies.

Lliçà d’Amunt també donarà
la benvinguda al 2018 amb un
concert gratuït, el diumenge 1
de gener a les 20h al Pavelló
d’Esports, a càrrec de la Bandeltenes. Aquesta formació
musical ens oferirà un repertori
variat estilísticament.
Campament reial del Patge Xumet
Els dies previs a l’arribada de
Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient, el Patge Xumet visitarà el nostre poble per anunciar
l’arribada de Ses Majestats i
recollir les cartes que els nens i
nenes els hagin escrit.
El campament reial del Patge
Xumet s’instal·larà el dimarts 2
de gener, de 16.30h a 19h, al
Centre Cívic de Palaudàries;
el dimecres 3 de gener, a la
mateixa hora, al Local Social
de Can Farell; i el dijous 4 de
gener, també en aquest mateix
horari, al Patinòdrom de Ca
l’Esteper.
En el campament reial hi haurà
jocs i animació, a més de quelcom per berenar.

Aquesta activitat, organitzada
per l’Ajuntament, compta amb
la col·laboració de les associacins de veïns de Palaudalba, Can Rovira Vell i Sud, Can
Rovira Nou, Can Roure i Can
Salgot; l’associació de veïns
de Can Farell; i l’associació de
veïns de Ca l’Esteper.
Activitats a la Biblioteca
La programació de gener de
les festes de Nadal inclou les
activitats que organitza aquest
mes la Biblioteca Ca l’Oliveres:
un taller d’ombres xineses (el
dimarts 2 de gener), cinema
infantil amb la pel·lícula “Tadeu
Jones 2. El secret del Rei Midas” (el dimecres 3 de gener);
i l’espectacle infantil “Contes
que sonen” (el dijous 4 de gener).

Arribada de Ses Majestats els
Reis Mags d’Orient
Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar, arribaran a Lliçà d’Amunt
el divendres 5 de gener, amb
els regals que petits i grans esperen amb il·lusió que els portin en aquesta nit màgica.
Ses Majestats començaran
la visita al nostre poble per
la zona de Palaudàries; a les
16.30h seran al Centre Cívic
Palaudàries, en un acte organitzat per l’Ajuntament i les
associacions de veïns de Can
Rovira Nou, Can Rovira Vell i
Sud, Palaudalba, Can Roure i
Can Salgot.
Després de la visita a Palaudàries, a les 18h, els Reis Mags

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

d’Orient començaran la Cavalcada pel centre urbà, des
de la Biblioteca Ca l’Oliveres
fins a l’Ajuntament. Abans de
començar la Cavalcada, però,
Ses Majestats rebran en audiència privada els 10 nens i
nenes d’entre 3 i 8 anys afortunats en el sorteig celebrat el
passat 18 de desembre entre
tots els que van omplir una
butlleta amb aquesta finalitat.
La Cavalcada seguirà el següent recorregut: carrers de
Castelló de la Plana, Folch i
Torres, Aliança i Anselm Clavé.
Es recomanen tres punts del
recorregut per veure passar la
Comitiva reial: la plaça de Catalunya (a les 18.30h), el carrer
de l’Aliança (a les 18.45h) i el
carrer d’Anselm Clavé, davant
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Bons propòsits per al 2018
Com cada any al mes de gener, la Biblioteca Ca l’Oliveres ofereix una
xerrada i un taller pràctic emmarcats dins del cicle “Bons propòsits
per a l’any que comença”.
Marta ens farà una pinzellada
als conceptes bàsics que té el
Fengshui per aconseguir el seu
propòsit, així com les diferents
escoles que utilitza per fer els
estudis.

Aquest inici de l’any 2018, el cicle “Bons propòsits per a l’any
que comença” de la Biblioteca
Ca l’Oliveres ens portarà una
xerrada sobre Fengshui i un
taller pràctic sobre gimnàstica
facial, amb l’objectiu de millorar el nostre benestar.
Xerrada “Descobreix el
Fengshui”
Dijous 18 de gener a les 18:30h.
El Fengshui va més enllà de la
decoració, és harmonitzar i sanar els espais que ens envolten
per millorar el nostre benestar.
El Fengshui és un antic art tradicional xinès, una filosofia de
vida que parteix de l’harmonització dels espais. Estudia
la relació entre aquests i les
persones que els habiten per
tal de millorar-ne la salut, les
relacions amb els altres tant a
casa com al lloc de treball, les

oportunitats, l’equilibri i el benestar en general.
Marta Puig, formada en Fengshui tradicional a l’Escola de
Fengshui Natural de Barcelona,
ens oferirà aquesta xerrada. La

Taller pràctic “Vols conèixer
què és la gimnàstica facial?”
Dimecres 31 de gener de
18:30h a 20h.
Vine a treballar els músculs
de la cara, cap i coll, i aprèn a
incorporar-ho al teu dia a dia.
Obtindràs un aspecte facial
més rejovenit.
Alberto Gutiérrez, instructor de
Fitness i entrenador personal, i
professor de Pilates al Pavelló
d’Esports del nostre municipi,
és autor del llibre “Gimnasia y
tonificación facial”, on explica
aquest mètode natural i eficaç
contra les arrugues i la flaccidesa facial.

Projecte Bressol de contes
La Biblioteca Ca l’Oliveres i l’Equip d’Atenció Primària de la Vall del
Tenes engeguen un projecte perquè els nadons tinguin contacte
amb els contes des de ben petits.
Gràcies a la col·laboració entre la Biblioteca Ca l’Oliveres i
l’Equip d’Atenció Primària de
la Vall del Tenes neix el projecte Bressol de contes, que vol
aconseguir que els nadons de
Lliçà d’Amunt tinguin contacte amb els contes des de ben
petits i despertar així l’interès i
el plaer per llegir a mesura que
van creixent: fer de la lectura un
company de viatge.
El projecte pretén que els pediatres puguin aconsellar visitar
la biblioteca i prescriure la lectura de contes com a mitjà per

proporcionar experiències als
nostres infants i per a establir
un vincle afectiu entre adult i
infant.
A principis d’aquest any, des
de les àrees de Pediatria i Llevadores dels Centres d’Atenció
Primària de Lliçà d’Amunt s’informarà del projecte Bressol de
Contes, amb l’objectiu d’involucrar a les famílies en l’activitat
lectora posant a la seva disposició diferents recursos, materials i activitats.
Des de l’Àmbit de Salut es té
cura per promocionar els hàbits

saludables, perquè els infants
tinguin un adequat desenvolupament afectiu i cognitiu, i des
de la Biblioteca Ca l’Oliveres es
dóna suport als Centres d’Atenció Primària posant a disposició
els recursos de què es disposa
perquè pugui ser possible.

Biblioteca Ca l’Oliveres
TALLER D’OMBRES XINESES

TALLER CREATIU

Dimarts 2 de gener

Dimarts 16 de gener

Taller creatiu i imaginari de construc-

Farem una màscara per Carnaval.

ció i utilització d’ombres xineses, do-

Adreçat a infants de 4 a 11 anys.

nant a conèixer així un recurs màgic

Hora: 17.30h

per explicar històries fetes amb pocs

Cal inscripció prèvia. Places limitades.

materials. A càrrec de Boia Teatre
Hora: 17h

“DESCOBREIX EL FENGSHUI”

Cal inscripció prèvia. Places limitades.

Dijous 18 de gener
Xerrada. El Fengshui estudia la relació

CINEMA INFANTIL

entre els espais i les persones que els

Dimecres 3 de gener

habiten per tal de millorar-ne la salut,

Tadeo Jones 2. El secret del Rei Mi-

les relacions amb els altres tant a casa

des.

com al lloc de treball, les oportunitats,

Hora: 17h / Lloc: sala d’actes

l’equilibri i el benestar en general. A

Aforament limitat.

càrrec de Marta Puig, formada a l’Escola de Fengshui Natural de Barcelo-

ESPECTACLE INFANTIL

na.

Dijous 4 de gener

Hora: 18.30h

“Contes que sonen”. Sessió de contacontes ambientada amb música,

“EL VIATGE DE L’ÓS”

actors i elements diversos. Per a in-

Dissabte 20 de gener

fants d’entre 3 i 7 anys. Aforament

Niu de paraules. A la cova la Mare Ós

limitat.

i el Petit Ós han passat l’hivern, però

Hora: 17h / Lloc: sala d’actes

la primavera arriba, i el Petit Ós treu el
nas fora de la cova. Quin viatge l’espe-

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA

ra! A càrrec de Marta Gorchs. Adreçat

Del 8 al 31 de gener

a infants de 0 a 3 anys.

“La natura, la millor escultura”. Una

Hora: 11h

altra manera de poder observar la na-

Cal inscripció prèvia. Places limitades.

tura, en un arbre, una roca o un núvol s’hi poden veure altres formes. A

CLUB DE LECTURA

càrrec de Carmen Vicario.

Dimarts 23 de gener
Tertúlia del llibre L’estiu de la pluja.

DEIXA’M LLEGIR! CLUB DE LEC-

Comptarem amb la visita de l’autor

TURA PER A JOVES

Robert Saladrigas. A càrrec de Lola

Dijous 11 de gener Hora: 18h

Tresserras. Si vols participar en el Club

Dissabte 13 de gener Hora: 11h

de Lectura, posa’t en contacte amb la

Farem un taller d’escriptura creativa

biblioteca.

“Els sis barrets de colors”. A càrrec

Hora: 18h

de Cos de lletra. Si tens entre 12 i 17
anys, t’agrada llegir i vols passar un

VOLS CONÈIXER QUÈ ÉS LA GIM-

abona estona, informa’t a la bibliote-

NÀSTICA FACIAL?

ca. Cada primer dijous de mes.

Dimecres 31 de gener
Taller d’adults. Vine a treballar els

“GLORIA FUERTES AMB LLUM”

músculs de la casa, cap i coll i aprèn

Dissabte 13 de gener

a incorporar-ho a l teu dia a dia, obtin-

Hora: 11h

dràs un aspecte facial més rejovenit.

Contes al vol. Taller i recital poètic

A càrrec d’Alberto Gutiérrez autor del

amb la poesia de Gloria Fuertes, en

llibre Gimnasia y tonificación facial.

relació al centenari del seu naixement

Horari: de 18.30h a 20h

(2017). Lectura de diversos poemes

Cal inscripció prèvia. Places limitades.

de l’autora amb mostra d’il·lustracions simultània mitjançant un projector de transparències. Per a infants a
partir de 6 anys.
Cal inscripció prèvia. Places limitades.

* Variacions en l’horari:
Divendres 5 de gener, la biblioteca
obrirà en horari de matí de 10h a 14h
(tarda tancat). Dilluns 8 de gener, festiu
local, estarà tancada.
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Mercat de segona mà

Coincidint amb la diada de Sant Julià, patró del
municipi, el primer espectacle d’enguany del
cicle Muda’t 2.0, “Òpera Show”, serà gratuït.
L’any 2018 torna una nova
edició del cicle MUDA’T 2.0
amb una programació d’espectacles bimensual.
El primer espectacle programat és “Òpera Show”,
un espectacle d’òpera vist
des d’una nova perspectiva.
Quatre cantants ens portaran
a fer un viatge per les més
conegudes àries de l’òpera i dels millors musicals del
món.
Aquest espectacle tindrà lloc
el diumenge 7 de gener, dia

de Sant Julià, patró de Lliçà
d’Amunt, a les 18h, a l’ateneu
L’Aliança.
Aquest primer espectacle del
cicle MUDA’T 2.0 d’aquest
any, que coincideix amb
la diada del patró de Lliçà
d’Amunt, serà gratuït.
Les places són limitades a
la capacitat de la sala i les
invitacions es poden recollir
del 2 al 5 de gener, a l’Ajuntament, en l’horari d’atenció
de l’administració local, fins
a exhaurir existències.

Arriba la Festa de Sant
Antoni Abat
L’Ajuntament i la Comissió de Sant Antoni continuen aquesta festa,
que té més de 80 anys de tradició.
L’Ajuntament, amb la col·laboració de la Comissió de
Sant Antoni, organitza la tradicional Festa de Sant Antoni
Abat, que enguany tindrà lloc
el diumenge 28 de gener.
La festa començarà amb un
esmorzar, entre les 9h i les
11h, al Pinar de la Riera, on
es concentraran els participants a la cercavila dels Tres
Tombs.
La cercavila s’iniciarà a les
12.30h i recorrerà diferents
carrers del municipi (c. Bosc
de la Riera, ctra. nova de
Granollers, avda. Països Catalans, c. Doctor Bonet, c.
Major, c. Costa de Can Puig
i plaça de l’Església) per acabar al punt d’inici, el Pinar
de la Riera, on a les 13.30h
s’oferirà un vermut.
A les 12.45h, al pas de la cercavila per la plaça de l’Esglé-

Banderer i cordonistes en un imatge dels anys trenta. (“L’Abans”)

sia, tindrà lloc la benedicció
dels animals.
I, durant tot el matí, d’11h a
13h, el Pinar de la Riera acollirà diferents activitats com
una petita mostra de bestiar
(amb la col·laboració de Can
Joan Font, Ca l’Isidor, Tarabal
i Hípica Can Janàs), una peti-

ta demostració d’agility on si
es porta el gos se’l pot ajudar
a fer aquest petit circuit de
proves d’agilitat, una mostra i
passeig en poni per als més
petits (a càrrec d’Hípica Can
Janàs), i una passarel·la de
gossos en adopció (a càrrec
de Rodamons).

La propera edició del Mercat
de segona mà, que organitza
l’Ajuntament amb la col·laboració de Mercè Falgar, tindrà
lloc el dissabte 13 de gener,
de 9h a 14h, a la plaça de Julià
Martí i Pou.
El mercat de segona mà és
una pràctica molt estesa en al-

tres indrets com França. Roba,
DVDs, estris varis, etc. són les
varietats de productes que es
poden trobar en aquest tipus
de mercat
Si hi vols participar, posa’t en
contacte amb la Mercè (mfs.
mercatsegonama@gmail.com;
619 907 173).

El Gran Recapte recull una
xifra rècord de 15,5 tones
d’aliments

El divendres 2 i el dissabte
3 de desembre es va portar
a terme arreu de Catalunya
el Gran Recapte, organitzat
per la Fundació Banc dels
Aliments. A Lliçà d’Amunt, la
recollida solidària d’aliments,
però, va començar el divendres i va acabar el diumenge.
La campanya d’enguany va
comptar amb més d’un centenar de persones voluntàries
que es van encarregar d’informar sobre la campanya en els
nou supermercats col·laboradors i, en el dies posteriors,
van treballar en la classificació i emmagatzematge dels
productes recaptats.
En aquesta edició s’ha arribar a la xifra rècord de 15.500

quilos de productes recollits,
que es destinaran a cobrir
part de la demanda del Banc
d’Aliments de Lliçà d’Amunt
per als repartiments mensuals que des de la regidoria
d’Acció Social es fan a 330
famílies del municipi que no
cobreixen les necessitats bàsiques. Segons la regidoria
d’Acció Social i el Banc d’Aliments de Lliçà d’Amunt, l’any
2017 tanca amb uns 72.000
quilos de productes repartits
(uns 6.000 quilos al mes; prop
de 20 quilos mensuals per família).
L’Ajuntament dóna les gràcies a totes les persones que
han aportat el seu granet de
sorra perquè el Gran Recapte d’enguany hagi esdevingut
tot un èxit, especialment a les
persones voluntàries i a tota
la població que ha mostrat la
seva solidaritat fent donacions per al Banc d’Aliments de
Lliçà d’Amunt.
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L’escriptor Robert
Saladrigas, a la Biblioteca
El Club de lectura d’adults comptarà amb la visita de l’escriptor
Robert Saladrigas.

Durant aquest mes de gener
els participants al Club de lectura d’adults llegiran el llibre
L’estiu de la pluja de l’autor Robert Saladrigas, i el dimarts 23
de gener a les 18h l’escriptor

visitarà la Biblioteca Ca l’Oliveres i farà tertúlia amb tothom
qui el vulgui conèixer.
Robert Saladrigas és un escriptor, periodista i crític literari
català, prestigiós pels seus articles sobre literatura estrangera que publica en el suplement
Cultura/s de La Vanguardia.
La seva obra literària en català
s’ha traduït al castellà, al portuguès i al romanès. Els seus autors de capçalera són Marcel
Proust, Rainer M. Rilke, Cesare Pavese, així com el Cortázar
de Rayuela. Saladrigas ha dit
sobre altres autors que també

l’apassionen: “M’ha interessat
molt Thomas Mann, Edmund
Wilson; Musil, no tant, i Verne m’ha entusiasmat des de
petit. Jo arribo tardanament a
la literatura en català, conec
abans la lost generation que
Soldevila, per exemple. Quan
començo a llegir literatura catalana hi sóc molt crític, perquè
el meu mestratge l’han exercit
els grans autors de la literatura
estrangera.” (Serra d’Or, novembre 1992)
A la biblioteca pots trobar i
agafar en préstec els següents
llibres:

Taller familiar “Coneix les eines bàsiques
per fer un treball escolar”
Durant el curs escolar els infants van a la biblioteca a fer
treballs acompanyats dels pares, i moltes vegades hi adrecen consultes d’informàtica
bàsiques (ex: fer un títol, copiar i enganxar una foto, etc.).
Al veure que és una necessitat
de la població, la Biblioteca Ca
l’Oliveres ha organitzat un taller
per conèixer eines d’informàti-

ca bàsiques, adreçat a pares,
que hi poden assistir amb els
fills, perquè puguin ajudar-los a
fer treballs escolars.
S’ofereixen dos tallers de dues
sessions d’hora i mitja cadascun: Divendres 2 i 9 de febrer
de 17:30h a 19h. / Divendres 16
i 23 de febrer de 17:30h a 19h.
Les places són limitades i cal
inscripció prèvia a partir del 2

de gener.
El taller anirà a càrrec del personal de la biblioteca.

Taller d’escriptura
creativa per a
joves
Per celebrar el 5è aniversari del Club de
lectura jove “Deixa’m llegir!”, la Biblioteca Ca
l’Oliveres ha programat diferents activitats
que tindran lloc durant l’any.
Una de les activitats programades per commemorar el 5è
aniversari del Club de lectura jove “Deixam llegir!” és un
taller d’animació a la lectura i
escriptura creativa, que porta per títol “Els sis barrets de
colors” i que anirà a càrrec
de Cos de Lletra. A partir de
la tècnica dels sis barrets per
pensar del psicòleg Edward de
Bono, descobridor i divulgador del concepte “pensament
lateral”, s’aproparà els nois i
noies a la literatura amb materials textuals sorprenents, de
diversos gèneres i autors, que

descobriran a través de jocs
participatius. Al llarg del taller,
els participants es familiaritzen
amb la biblioteca, en la mecànica del seu ús i enforteixen el
vincle emocional amb l’espai i
el seu contingut.
El taller es portarà a terme en
dues sessions, el dijous 11 de
gener a les 18h i el dissabte 13
de gener a les 11h
A part del participants al club
s’hi poden inscriure els i les
joves que tinguin entre 12 i 17
anys i que els interessi l’escriptura creativa. Les places són limitades.

Es busquen més actors i
actrius per la representació
de Sant Jordi
La regidoria de Cultura fa una
crida a més persones interessades a participar en l’edició
2018 de l’obra de teatre al carrer “Catalunya, princesa meva”
com a actors i actius. La representació tindrà lloc el dissabte
21 d’abril.
Us esperem a tots, els que ja
us heu apuntat i als qui us hi
vulgueu incorporar, el dissabte
13 de desembre, a les 17h, a
la sala d’actes del Casal de la
Gent Gran, on ens trobarem
per fer exercicis d’interpretació
i càstings, a més de recordar

novetats, assaigs i més informació important de la propera
representació.
“Catalunya, princesa meva” es
va estrenar l’any 2013 per Sant
Jordi i, cada any, en el marc de
la festivitat del Patró de Catalunya, hi participen més de 150
persones, particulars i vinculades a diferents entitats locals.
Per a més informació podeu
contactar amb la regidoria de
Cultura trucant al telèfon 93
841 52 25 o enviant un correu
electrònic a l’adreça electrònica cultura@llicamunt.cat.
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Lliçà d’Amunt arriba a 15.000
habitants
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S’acosta la Festa de
Carnaval

Tot i les altes i les baixes constants, ja fa mig any que Lliçà d’Amunt
es manté en uns 15.000 habitants.

Carnaval 2017

Tot i que constantment hi ha
altes i baixes, a meitat de l’any
passat, Lliçà d’Amunt es va
consolidar en els 15.000 habitants. A partir d’aquesta data,
els habitants ja s’han mantingut en uns 15.000; a principis

de novembre, per exemple,
rondaven els 15.200.
De l’1 de gener fins al 1 de novembre de 2017 hi va haver
863 altes i 612 baixes. De les
863 altes, 756 van ser per canvi de residència, és a dir, gent

Festius locals del 2018
El Ple ordinari del passat juliol va aprovar per unanimitat
les festes local per aquest any
2018.
La primera festa local coincideix cada any amb el dia del
patró de Lliçà d’Amunt, Sant
Julià. Aquest any, però, aquesta diada, que se celebra el 7 de
gener, cau en diumenge, per
això el festiu local s’ha traslladat al dia següent, el dilluns 8
de gener.
La segona festa local es fa
coincidir amb la Festa Major i
enguany serà el dilluns 10 de
setembre.

vinguda d’un altre municipi;
102 van ser per naixement; i 5
van ser per omissió. De les 612
baixes, 470 van ser per canvi
de residència; 75 per defunció;
7 per caducitat de la inscripció;
i 60 per inclusió indeguda.

L’Ajuntament està preparant
la Festa de Carnaval, que enguany tindrà lloc el dissabte
10 de febrer i comptarà amb
els tradicionals concurs de
disfresses amb sis categories de premis i rua pel centre urbà. Però, el Carnaval
d’aquest any vindrà carregat
de noves activitats i molts
canvis, dels quals us informarem en el butlletí de febrer.
La regidoria de Cultura ja ha
publicat les bases del concurs de disfresses. Una de les
novetats d’aquest concurs és

Carnaval 2017

la inscripció prèvia per tal de
poder participar-hi; ja no es
faran inscripcions el mateix
dia del concurs com s’havia
fet fins ara, per tant és molt
important que tothom que
vulgui participar-hi, s’hi inscrigui prèviament a través del
web municipal o a l’OAC de
l’Ajuntament.
Si teniu algun dubte, podeu
posar-vos en contacte amb la
regidoria de Cultura a través
del correu electrònic cultura@
llicamunt.cat o trucant al telèfon 93 841 52 25.
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Inauguració del Punt
d’Informació d’Habitatge

L’Oficina Comarcal d’Habitatge va signar un conveni amb l’Ajuntament
de Lliçà d’Amunt, que ha obert un Punt d’Informació Municipal per
informar i recollir tràmits sobre Habitatge, la qual cosa aproparà
aquest servei als ciutadans del nostre municipi.

El Punt d’Informació Municipal d’Habitatge, inaugurat el
passat 28 de novembre, és
un lloc on els ciutadans poden adreçar-se per fer tràmits
relatius a l’habitatge.
Està situat al primer pis del
número 8 del carrer de Rafael
Casanova. L’horari d’obertura
és els dilluns de 10h a 14h i
de 16h a 19h. Però, s’ha de
trucar prèviament al telèfon
93 860 72 20 per demanar
cita.
No es tracta d’una oficina
gestora, sinó que només es
donarà informació i es recolliran tràmits per derivar-los a
l’Oficina Comarcal d’Habitatge, amb la qual s’ha signat un
conveni. Però, amb l’obertura d’aquest Punt s’acostarà
aquest servei als lliçanencs i
lliçanenques, que no s’hauran de moure del municipi per
gestionar temes d’habitatge.
S’hi podran sol·licitar els següents tràmits:
- Ajut per a la rehabilitació
d’edificis d’ús residencial
- Cèdula d’habitabilitat de
primera ocupació i primera
ocupació de rehabilitació
- Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació
- Duplicat de la cèdula d’habitabilitat
- Cèdula d’habitabilitat de segona ocupació per habitatges
preexistents construïts amb
posterioritat a l’11 d’agost de
1984 sense cèdula d’habita-

bilitat de primera ocupació
- Inscripció en el registre de
sol·licitants d’habitatges de
protecció oficial
- Informació sobre un habitatge protegit
- Desqualificació d’habitatges
de protecció oficial
- Prestacions econòmiques
d’urgència especial: Deute
de rendes de lloguer / Per
atendre persones que han
perdut l’habitatge com a conseqüència d’un procés de
desnonament o d’execució
hipotecària / Deute de quotes
d’amortització del préstec hipotecari
- Sol·licitud a la mesa de valoració de situacions d’emergències econòmiques i socials a Catalunya
- Subvencions per al pagament de lloguer (segons convocatòria)
- Pròrroga o manteniment de
la prestació per al pagament
de lloguer
- Atenció del SIDH (Servei
d’Intermediació en Deutes de
l’Habitatge).
Algunes d’aquests tràmits,
els més relacionats amb
ajuts, ja es donaven des de
la regidoria d’Acció Social,

però ara se centralitzaran en
el Punt d’Informació Municipal d’Habitatge i s’ampliarà el
ventall de tràmits relacionats
amb habitatge, que fins ara
no es podien tramitar al municipi. També serà el lloc per
tramitar temes d’habitatge
més urbanístics, que fins ara
es tramitaven a les oficines
centrals de l’Ajuntament.
Per al regidor d’Acció Social,
Fran Sánchez, l’obertura del
Punt d’Informació Municipal
d’Habitatge és un pas més
en la universalització dels
Serveis Socials, que no s’han
de veure com un lloc de beneficiència, sinó com un lloc
on gestionar necessitats molt
diverses i obertes a tothom,
que no sigui un lloc tan estimatitzat sinó més plural, de
cobertura social i general per
a tota la població, com ho és
la salut o l’escola públiques.

Resultats del Servei
d’assessorament i
informació a les persones
amb préstecs hipotecaris i
clàusules terra
La Diputació de Barcelona va
oferir, a mitjan setembre, als
ajuntaments de la província,
un conveni per tal d’assessorar
gratuïtament a la ciutadania en
totes aquelles consultes que
fessin referència a clàusules
abusives en contractes hipotecaris.
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) de
l’Ajuntament es va acollir al servei ofert i les visites del Servei
d’asssessorament i informació
a les persones amb préstecs
hipotecaris i clàusules terra van

començar el dia 3 d’octubre.
Les visites, individualitzades,
són ateses per una advocada del Col·legi d’Advocats de
Granollers i tenen lloc en un
despatx habilitat a l’edifici de
l’Ajuntament durant el primer i
segon dimarts de cada mes, en
horari de 9:30h a 13:00h.
Fins al 21 de novembre s’havien dut a terme 18 visites i n’hi
havia concertades 9 més fins
a finalitzar el conveni el 19 de
desembre.
El servei probablement es prorrogarà.

Espai Jove El Galliner
REGALS DE REIS
Dimarts 9 de gener
Han passat els Reis d’Orient
i han deixat regalets al Galliner. Vines a descobrir-los.
SI ETS JOVE... MOU-TE!
Divendres 12, 19 i 26 de
gener
Volem organitzar trimestralment una sortida o activitats
a l’era per a tot el jovent del
municipi. Vols participar en
l’organització i triar on anar
i quines activitats, tallers,
xerrades, festes, projectes
es poden fer? T’esperem
totes les tardes dels divendres. Vine, proposa, organitza i mou-te!
TARDES CREATIVES
Dimarts 12 de gener
Vols fer una gorra única i
personalitzada. Vine al taller
i t’ensenyarem com fer-la.

Dimecres 31 de gener
Vols fer una capseta de fusta d’allò més original? Apunta’t a aquest taller i t’ensenyarem a decorar-la amb la
tècnica de Decoupage.
CUINA JOVE
Dimecres 24 de gener
Vine a fer una pizza. Quins
ingredients hi posaràs?
* De l’1 al 5 de gener,
ambdós inclosos, el Galliner
estarà tancat per vacances
de Nadal.
* Tots els tallers comencen
a les 17.30h, són gratuïts,
però cal inscripció prèvia.
Pots inscriure’t al web
e s p a i j o v e g a l l i n e r. c a t ,
trucant al 93 860 70 01 o
envia’ns un WhatsApp al
673 930 937.
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Represa de les obres del
Casal de la Gent Gran de
Palaudàries
Després de la rescissió del contracte amb l’empresa que va iniciar
les obres, aquestes s’han tornat a licitar i la nova empresa té previsió
de començar les obres aquest mes de gener.
La Junta de Govern Local del
passat 27 de novembre va
aprovar l’adjudicació a l’empresa CPM de la continuació de
les obres del Casal de la Gent
Gran de Palaudàries.
Recordem que, donat el retard
en l’execució de les obres de
construcció del nou Casal de la
Gent Gran de Palaudàries, durant el passat mes de juliol es
va iniciar l’expedient de rescissió de contracte amb l’empresa
Axis Patrimoni SL i en el Ple del
28 de setembre es va aprovar
definitivament la rescissió del
contracte, per tal de poder iniciar el procés de contractació
d’una nova empresa que continués les obres.
El Casal de la Gent Gran de Palaudàries estarà situat al costat
del Centre Cívic. Serà d’una sola
planta i comptarà amb el vestíbul principal, amb accés des
de la carretera de Palaudàries, i
dues sales polivalents amb possibilitat de funcionament com a
1 sala i 2 o 3 independents en
funció de l’ús, que es col·loquen
amb façana al pati interior. En un
costat de l’accés principal, amb
façana al carrer, hi anirà una cui-

na, amb el seu magatzem, un
magatzem annex i per la part de
la façana sud-est s’hi adossarà
una barbacoa exterior. A l’altre
costat de l’accés principal i amb
façana al carrer s’hi col·locaran
la resta de sales i serveis, que
seran dos despatxos, una perruqueria i dos lavabos generals.
L’edifici, dissenyat per Codina
Prats Valls i Arquitectes As-

sociats SLP, serà de parets i
finestres de fusta. La il·luminació serà amb LED. Els materials
empleats i la ubicació estratègica de l’edifici facilitarà l’obtenció d’un certificat d’eficiència
energètica classe A.
La previsió de la nova empresa
adjudicatària és començar les
obres durant aquest mes de
gener.

Concurs per a l’explotació
del bar del Local Social de
Ca l’Artigues
El bar del Local Social de Ca
L’Artigues va tancar el passat
mes de juliol, ja que l’adjudicatari del servei hi va renunciar
pocs mesos després de obtenir-ne la concessió. L’Ajuntament va consultar als usuaris
habituals si volien que es continués donant el servei de bar
mitjançant una concessió o
bé posant màquines expenedores, i es va decidir tornar a
oferir el servei de bar mitjançant concurs públic.
Per tal que les bases d’aquest
concurs s’ajustessin millor a
les necessitats dels usuaris i
dels adjudicataris del servei,
l’Ajuntament va realitzar una
sessió participativa per elaborar-les conjuntament.
Amb l’objectiu d’obtenir un
debat més ric i plural, es van
convocar 10 persones representatives de les entitats amb
presència al barri de Ca l’Artigues, usuaris habituals, concessionari d’altres edicions i
interessats en presentar-se al
concurs. Alguns dels temes
que es van decidir va ser l’horari obligatori d’obertura i els

Impermeabilització de la coberta del
Local social de Can Xicota
A mitjans novembre van finalitzar els treballs d’impermeabilització de la coberta del Local
social de Can Xicota per evitar
les filtracions d’aigua.
La feina ha consistit a treure la
capa de pvc que estava en mal

estat i sanejar les embocadures dels baixants existents. Un
cop fet això, s’ha aplicat una
imprimació a tota la superfície, per col·locar posteriorment
dues làmines impermeabilitzants, la última amb un acabat

de pissarra vermella resistent a
la intempèrie.
Aquests treballs de d’impermeabilització es van adjudicar
a l’empresa INCOISA Sistemas
contra Humedades SL per un
import de 4.350 euros més IVA.
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Coberta del Local social de Can Xicota.

dies festius i de vacances. I
també es van prioritzar els criteris a l’hora de puntuar en el
concurs, que van ser: la situació d’atur i càrregues familiars;
l’oferta d’activitats socioculturals; i l’ampliació de l’horari del
serveis.
A partir d’aquest mes de gener, el plec de condicions que
regirà el concurs per a l’explotació del bar del Local Social
de Ca l’Artigues estarà exposat en el Tauler d’Edictes
de l’Ajuntament i a la pàgina
web municipal. Les persones
interessades a presentar-se
podran recollir el plec de condicions a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament o bé descarregar-les del
web municipal www.llicamunt.
cat.
El termini de presentació de
les pliques finalitzarà el 31 gener i s’hauran de presentar a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
(OAC) de l’Ajuntament.
El contracte tindrà una durada
de dos anys, essent prorrogable d’any en any fins a un màxim de 4 anys.
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Millora de la seguretat viària
en un tram d’Anselm Clavé

La Diputació instal·larà elements reductors de velocitat en un tram
del carrer Anselm Clavé (carretera BV-1602).
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
ha mantingut converses amb
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona per a la millora de la seguretat d’un tram de la carretra
BV-1602 al seu pas pel nostre
municipi, on s’han produït diversos accidents per sortida
de via, un d’ells mortal (l’any
2014).
Concretament, es tracta del
tram de la carretera BV-1602
situat entre els PK 7+050 i
7+350, que es defineix com
a tram interurbà, tot i que es
troba dins de poblat; prop del
supermercat Condis (Bassa)

del carrer d’Anselm Clavé.
Després d’analitzar-ho tècnicament, la Diputació ha proposat executar una esquena
d’ase com a porta d’entrada
al nucli de Lliçà d’Amunt, precedit de bandes transversals
d’alerta, i modificar la senyalització vertical.
L’esquena d’ase s’implanta

perpendicularment a l’eix de la
calçada i en tota la seva amplada. La secció de l’esquena
d’ase té forma arrodonida i
amb les dimensions que s’indiquen a la imatge.
Aquesta actuació es valora en
uns 3.000 euros (IVA inclòs), finançats al 100% per la Diputació de Barcelona.

Millores en la seguretat
vial de Ca l’Artigues
La regidoria de Transport públic i Mobilitat ha aplicat una
nova senyalització horitzontal al carrer de Ca l’Artigues i
a la cruïlla del carrer de l’Empordà amb el carrer del Gar-

raf, al barri de Ca l’Artigues.
L’objectiu principal d’aquesta actuació és la reducció
de la velocitat i la millora de
la seguretat vial en aquests
trams.

La línia A4 del bus urbà
ara passa pel barri de Sant
Joan
La regidoria de Transport públic i Mobilitat ha fet alguna
modificació en la línia A4 del
bus urbà, que va del centre al
barri de Can Farell, amb l’objectiu de donar cobertura al
barri de Sant Joan.
El canvi consisteix en la variació del punt d’origen de la
línia, que passa a ser la para-

da d’Anselm Clavé davant de
l’Ajuntament, i la inclusió de la
parada del barri de Sant Joan,
des d’on la línia canvia el sentit per dirigir-se a La Cruïlla i,
finalment, al barri de Can Farell.
Aquest canvi també implica
una petita variació en els horaris.

Ja està operatiu el servei
de transport a demanda

Tractament fitosanitari contra la
processionària del pi
La processionària del pi és
una papallona que en el seu
estat larvari produeix pèls
amb una forta capacitat urticant i al·lèrgènica en les persones. També arriba a provocar efectes sobre els arbres
on creix, típicament coníferes
i en especial pins. Per tot ple-

gat, però sobretot per prevenir els efectes sobre la salut,
cal fer un tractament preventiu.
A mitjans de desembre, durant tres dies en horari nocturn, es va fer un tractament
fitosanitari als pins situats en
zones verdes i espais públics

de tot el municipi i també en
aquells ubicats en zones de
pas de vianants.
El producte que va utilitzar
l’empresa contractada per
dur a terme el tractament fitosanitari no era un producte
químic de síntesi i no tenia
termini de seguretat.

Des de finals de novembre
està operatiu el servei de
transport a demanda a les línies A5 i A4 de Transports de
Lliçà d’Amunt.
Aquest servei habilita unes
parades que no estan en el recorregut ordinari de les línies,
però que passen a formar part
de l’itinerari si les persones
usuàries ho sol·liciten prèviament.
Per fer ús del servei de transport a demanda, les persones
interessades han de sol·licitar-ho el dia abans trucant o

enviant un WhatsApp al telèfon
690 88 15 28. L’horari d’atenció per atendre les peticions
del nou servei és de dilluns a
diumenge, de 6 a 22 hores.
En el cas de la línia A4, que va
del centre urbà a Can Farell,
s’habiliten dues parades de
transport a demanda (TAD) a
l’altura dels números 1 i 21 del
carrer de Can Farell.
Pel que fa a la línia A5, que va
de Can Xicota a Granollers,
s’habilita una parada TAD dins
del polígon Can Montcau, al
Passeig del Comerç.
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Conveni amb el Consorci per
a la neteja del clavegueram
El conveni inclou el servei de manteniment, tasques preventives i
anàlisis previs.
L’Ajuntament ha signat un conveni de cooperació interadministratiu amb el Consorci Besòs
Tordera relatiu al servei de neteja
de la xarxa de clavegueram. El
conveni té vigència des del 2018
fins al 2021, amb possibilitat de
pròrrogues anuals.
A partir de la signatura d’aquest
conveni, el Consorci Besòs Tordera, a través de l’ens de gestió creat, Drenatges Urbans del
Besòs SL, durà a terme la gestió del manteniment de la neteja
de la xarxa de sanejament del
municipi, per tal d’aconseguir
una evacuació correcta de les
aïgues residuals, que asseguri el
compliment de les tasques higièniques, anti-inundacions i ambientals del sistema, un sistema
de qualitat per als ciutadans i la

capacitat de planificar adequadament. Tot això es concreta en
les feines següents:
- Inspecció prèvia de l’estat de
la xarxa
- Neteja de la xarxa
- Neteja d’embornals i reixes un
cop a l’any
- Neteges correctives
- Manteniment de les estacions
de bombeig
- Manteniment dels punts de
sortida al riu
- Manteniment dels equips electromecànics
- Inspeccions amb càmera
CTTV
- Actualitzacions a nivell d’oficina tècnica.
El cost anual d’aquestes feines
és de 102.978,72€.
El Ple extraordinari del passat 19

d’octubre va aprovar el contingut del conveni i l’Alcalde, Ignasi
Simón, va explicar que aquest
servei es feia internament perquè
els preus del Consorci es consideraven cars i les solucions que
es donaven no es veien amb la
qualitat suficient. Ara, però, els
preus són millors i hi ha més garanties que el servei es farà bé;
el Consorci Besòs Tordera amb
la finalitat de satisfer les necessitats del medi fluvial de la conca
del riu Besòs té interès en assolir un sanejament de les aigües
residuals el més complet possible. A part del servei tècnic de
manteniment, l’acord també preveu tasques preventives i anàlisis previs. A més, amb el conveni també ens repercuteixen les
subvencions que demanen.

Canalització de gas natural a
Can Farell

L’empresa Gas Natural va iniciar, a mitjans novembre, els treballs
d’instal·lació de la xarxa de gas natural al barri de Can Farell.
L’empresa Gas Natural ha prolongat l’actual xarxa de gas
natural des del barri de Ca
l’Artigues pel camí pavimentat que va fins al barri de Can
Farell, aproximadament fins al
número 23, i ha enllaçat amb el
Camí de Ca l’Artigues, per embrancar amb la xarxa existent.
El traçat va per la calçada, excepte en el tram que no té vorera, on s’ha excavat la rasa al
costat de la zona asfaltada.
La intenció de l’empresa era
poder donar d’alta el servei a
mitjans del mes de desembre.
Aprofitant l’execució de l’obra
i amb la voluntat d’atendre les

peticions veïnals, la brigada
d’obres municipal també va
iniciar els treballs per a la creació d’un camí de vianants, fent

un eixamplament de la vorera a
mode de carril bici. Aquest nou
camí millora la connexió entre
els barris d’una forma segura.
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Segueix el Pla d’inversions
a la xarxa d’aigua
Una de les actuacions previstes en el Pla d’inversions 2017
de la xarxa d’aigua, l’anul·lació
i enderroc del dipòsit elevat
del carrer Avellaner, al barri de
Can Rovira Nou, es va executar al desembre. Les feines es
van encarregar a Demoliciones
i Construcciones Marcos. Dins
la mateixa actuació, Sorea va
realitzar una nova connexió
dels subministraments de la
part alta d’aquest carrer, millorant-los la pressió i cabal de
servei.
Per altra banda, l’actuació pre-

vista al carrer Bedoll, també al
barri de Can Rovira Nou, es va
completar el passat mes d’octubre.
I, seguint amb el Pla d’inversions 2017, es van adjudicar les
renovacions parcials de xarxa
dels carrers Priorat, a Ca l’Artigues, i Estany de Sant Maurici,
a Can Rovira Vell, que executaran les empreses Construccions Deumal i Obres i Paviments
Llovet, respectivament, conjuntament amb SOREA. Aquestes
obres està previst que s’iniciïn a
mitjans d’aquest mes de gener.

Dipòsit elevat del carrer Avellaner, al barri de Can Rovira Nou.

Targeta d’usuari de la
deixalleria i bonificació per
compostatge
Del 2 de gener al 28 de febrer
és el període per sol·licitar la targeta d’usuari de la deixalleria i
la bonificació per compostatge
domèstic.
La targeta d’usuari de la deixalleria només s’ha de sol·licitar
una única vegada i no cal fer
cap tràmit addicional perquè
s’apliqui la bonificació prevista
a l’ordenança fiscal que regula
la taxa de recollida d’escombraries. Per obtenir la bonificació cal haver utilitzat un mínim
de 8 vegades la deixalleria durant l’any. La sol·licitud es fa
presencialment a l’Ajuntament
i cal presentar el darrer rebut
del pagament de la taxa de recollida d’escombraries (si és un
habitatge llogat cal presentar el
contracte d’arrendament).
El compostatge domèstic és

una pràctica senzilla de reciclatge de les restes vegetals i
de la cuina que permet obtenir
compost, una terra vegetal que
podreu aplicar al vostre jardí i als
testos. Si ja ho feu o esteu interessats a fer-ho també podeu
sol·licitar una bonificació de la
taxa de recollida d’escombraries. La sol·licitud es fa presencialment a l’Oficina de Gestió Tributària i cal presentar el darrer rebut
del pagament de la taxa de
recollida d’escombraries (si és
un habitatge llogat cal presentar el contracte d’arrendament).
Trobareu informació de com
convertir-vos en compostaires
professionals al web municipal
www.llicamunt.cat. També podeu demanar un compostador
que l’Ajuntament subvenciona
al 50%.
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Visites escolars a l’Ajuntament

Els alumnes de 3r de Primària
de l’escola Rosa Oriol i Anguera van visitar l’Ajuntament el
passat mes de novembre dins
del marc de l’activitat “Conèixer l’Ajuntament”, inclosa en
el PAE (Programa d’Activitats
Educatives) que l’administració local ofereix als centres
escolars.
Els objectius d’aquesta activitat són apropar l’Ajuntament
als nens i nenes, que coneguin
el mecanisme de funcionament de l’administració local
i que prenguin consciència de
pertànyer a una comunitat.

L’Ajuntament ha repartit carmanyoles, embolcalls per
entrepà i cantimplores a un
total de 866 alumnes de les
escoles i instituts del municipi, concretament dels cursos
de 1r, 2n i 3r de Primària (carmanyoles), 6è de Primària
(cantimplores) i 3r i 4t d’ESO

Alumnes de 3r B de l’escola Rosa Oriol.

Alumnes de 3r A de l’escola Rosa Oriol.

Nous elements de joc a parcs infantils

Parc de Can Xicota.

Seguint amb el programa de
manteniment i millora dels parcs
municipals, entre finals de novembre i principis de desembre,
la Brigada municipal d’obres va
col·locar un nou element de joc

Reducció de la generació
de residus entre els
escolars

Parc de Can Salgot.

al Parc dels Pirineus, al barri de
Can Xicota, i va enllestir la instal·lació d’un altre nou element
de joc al Parc Francisco Ibáñez,
al barri de Can Salgot.
A més, en ambdós parcs es

van retirar els elements infantils
existents, que no estaven en
condicions adequades, i es va
col·locar una nova estructura de
joc d’equilibri i estimulació amb
tobogan.

(embolcalls per entrepà). Tot
aquest material forma part
del Consorci per a la Gestió
de Residus del Vallès Oriental, que ho reparteix als Ajuntaments adhertits dins d’una
campanya que té per objectiu la reducció de la generació de residus.

notícies de l’Ajuntament
17 joves estrenen el PFI de
Cuina

L’Ajuntament ha apostat per la creació d’un curs de PFI (Programa
de Formació i Inserció) per a joves de 16 a 21 anys que no tenen el
graduat en ESO.
El PFI autoritzat per la Generalitat de Catalunya que s’ofereix
a Lliçà d’Amunt és un curs de
formació professional gratuït
per a auxiliar d’Hoteleria, Cuina i Serveis de restauració,
amb formació bàsica de matèries generals i formació en
centres de treball o pràctiques
a empreses.
El curs es va iniciar a l’octubre
i hi participen 17 alumnes, el
nombre màxim per a un curs
d’aquesta tipologia.
La part de formació bàsica
s’imparteix al Local Social de
Can Xicota i la part de formació
professional al Bar-Restaurant
La Cruïlla on en Julià Bellalta fa
de formador de l’ofici de cuina
i restauració.
Des de l’inici de curs fins ara,
els joves i les joves del PFI ja
han participat en dos banquets
organitzats per l’Associació
de Gent Gran del municipi i al
Concurs de Cuina de la Fira
de Torrons i Tast a la Carpa de
Llinars del Vallès organitzat pel
Gremi d’Hostaleria del Vallès
Oriental amb l’àmbit temàtic
de “La cuina amb producte de
temporada i de proximitat: primers plats”.
L’objectiu del Programa de
Formació i Inserció (PFI), que
compta amb la col·laboració

de professionals de l’entorn,
és proporcionar als joves de
16 a 21 anys que no tenen el
graduat en ESO la possibilitat
d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional
així com proporcionar també
l’aprenentatge imprescindible
per accedir al mercat de treball
amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada
i duradora. El PFI és voluntari i
dura un curs acadèmic.
En segon lloc en el 1r Concurs de Cuina de la Fira dels
Torrons de Llinars del Vallès
Els alumnes del PFI de Lliçà
d’Amunt van fer una magnífica
actuació en el seu primer concurs de cuina, a la Fira del Torrons i “Tast a la carpa” que es
va celebrar a Llinars del Vallès
el cap de setmana del 2 i 3 de
desembre.
En aquest concurs, coordinat
pel Gremi d’Hosteleria del Vallès Oriental, hi participaven
alumnes dels PFI de Cuina i
Serveis de Restauració de la
comarca, entre els quals hi havia els del PFI de Lliçà d’Amunt:
Marc Nieves, Baba Aleu, Kevin
Begara, Laura Llambí, David
González i Nil González.

El dissabte dia 2 varen passar
la primera i segona classificatòria obtenint la màxima puntuació amb l’elaboració d’una
crema de carabassa amb llagostins i xips cruixent de ceba.
El diumenge dia 3 aquest plat
competia amb el que va elaborar el PFI de Granollers i va
obtenir la segona classificació.
El formador de cuina de l’alumnat, Julià Bellalta, destaca la
professionalitat de l’alumnat
del PFI, que va estar, al llarg
del matí dels dos dies, cuinant
damunt l’escenari i demostrant
els coneixements que van adquirint en aquest curs, tot davant d’un públic nombrós i en
presència de diferents càmeres que els filmaven mentre
elaboraven els plats. A més,
els caps dels equips van haver de defensar i explicar-ne
l’elaboració davant d’un jurat
integrat per restauradors i pastissers de la comarca que participaven a la Fira.
En aquesta edició, la premissa
era “La cuina amb producte de
temporada i de proximitat: primers plats”. Tant l’organització
com els participants destaquen aquest concurs con una
enriquidora experiència per a
tothom que farà que es projecti
en futures edicions.

Preparació d’un banquet.

Servint un banquet.

Durant el concurs de cuina.

Formació professional.

Formació professional.
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Pressupost municipal 2018
El pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2018 és un pressupost elaborat sense dèficit inicial, amb 16.732.500€
d’ingressos i el mateix import de despeses.
El Ple extraordinari del passat
14 de desembre va aprovar inicialment el Pressupost general
municipal pe a l’exercici 2018
amb els vots a favor de l’equip
de govern, els vots en contra
d’ERC i l’abstenció del PP (en el
proper butlletí s’inclourà la crònica d’aquest Ple extraordinari).
En el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2018 destaquen els següents aspectes:
EN RELACIÓ ALS INGRESSOS:
Capítol I (Impostos directes)
Es pressuposta en funció del
padró de l’exercici 2017.
Hi ha una petita disminució
respecte a l’any 2017 que prové bàsicament del fet que l’any
2018 no s’ingressaran imports
en concepte de regularització
cadastral, que va finalitzar l’any
passat. Aquesta disminució només és del 0,09%.
Però, es consoliden els ingressos per IBI i IAE provinents de
les noves naus de Mango i Biokit, que suposen aproximadament 519.041€.
Capítol II (Impostos indirectes)
En l’impost de construccions,
ICIO, hi ha una disminució d’un
30,6%, ja que l’any 2017 es van
contemplar les grans actuacion
de Leroy Merlín i Esclat, i aquest
any 2018 no es preveu cap gran
actuació.
Capítol III (Preus públics, taxes, quotes urbanístiques i
contribucions especials)
Hi ha una disminució del 26,1%,
que respon principalment a la
disminució de l’import per llicències urbanístiques, per les
mateixes raons exposades per
l’ICIO, ja que no es preveuen

actuacions extraordinàries com
les de Leroy Merlín o l’Esclat.
Però, la major disminució es produeix a les quotes urbanístiques,
on es redueixen 830.000€. L’any
passat es preveia la urbanització
de Can Franquesa, que ja s’està
executant, i les urbanitzacions
dels carrers Alacant i Castelló,
que no s’han pressupostat per
les limitacions provocades per
la regla de despesa, que limita
el nivell de despeses, i, per tant,
no hi ha previsió de quotes urbanístiques per la urbanització
d’aquests dos carrers.
Capítol IV
(Subvencions i
transferències corrents)
Augmenta lleument per l’augment de les subvencions concedides per la Diputació de Barcelona.
Capítol V (Ingressos patrimonials)
Es manté igual que l’any 2017.
Capítol VI (Alienació d’inversions reals)
No es preveu cap venda de patrimoni.
Capítols VII (Subvencions i
transferències de capital)
Es preveu un augment del
73,3% en pressupostar dos ingressos de la Diputació de Barcelona, un de 250.000€ per Can
Malé (ja s’havia pressupostat
l’any passat, però en no executar-ho, s’ha canviat d’anualitat) i
un de 235.000€, inicialment previst per a manteniment, que s’ha
considerat convenient modificar
el destí i utilitzar-los per la compra de la nau de Residus, on
s’estava de lloguer. I es preveu
un ingrés de 76.000€ del Consorci Besòs Tordera per al camí
fluvial.
Capítol IX (Passius financers)

Està previst un nou préstec per
import de 1.380.000 euros, però
en funció del desenvolupament
del pressupost podria no ser
necessària la contractació per
l’import total. Es tracta de la mateixa quantia en préstec que la
que es preveu amortitzar durant
el 2018, de manera que no augmenti l’endeutament, que actualment es troba entorn al 39%
dels recursos ordinaris.
EN RELACIÓ A LES DESPESES:
Capítol I (Despeses de personal)
Es produeix una disminució
del 0,8%, que es deu a petits

ajustos. No es preveuen ni augments de personal ni retributius.
Capítol II (Despeses en béns i
serveis corrents)
Aquest capítol augmenta en
215.800€, bàsicament per un
augment de la partida de transport urbà, que contempla una
nova línia. També augmenta
l’import d’activitats educatives
per la incorporació de nous
projectes, així com la de manteniment d’espais verds, amb la
qual es pretén millorar l’aspecte
dels carrers del municipi.
Capítol III (Despeses financeres) i Capítol IX (Passius
financers)

Augmenten lleument els interessos, ja que les despeses
bancàries s’han incrementat.
Han augmentat les despeses
bancàries i es fa un ajust de
12.000€ per tal d’assegurar-ne
el pagament.
Capítol IV (Subvencions i
transferències corrents)
Pràcticament es manté, llevat
de petits ajustos. Les transferències corrents s’han ajustat
als nivells d’execució.
Capítol VI (Inversions reals)
Les inversions es redueixen
considerablement, un 49,2%,
ja que hi ha moltes inversions ja
iniciades el 2017 i que s’execu-
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Pressupost municipal 2018
El pressupost de l’Empresa Municipal d’Obres (EMO) per a l’any 2018 és un pressupost elaborat sense superàvit
inicial, amb 213.000€ d’ingressos i 181.800€ de despeses.
taran el 2018. S’ha de tenir en
compte la regla de despesa, que
limita el nivell de despeses que
es poden realitzar. No obstant,
si que es poden realitzar inversions financerament sostenibles.
Aquestes no es poden preveure
com a pressupost inicial, però
sí a través de modificacions
pressupostàries mitjançant incorporació de romanent, que es
preveu derivi de la liquidació del
pressupost de 2017, com pot
ser el canvi de lluminàries de vapor de sodi per leds.
Capítol VII (Transferències de

capital)
Augmenta en 40.000€ pel compliment del Conveni amb l’Aliança.

Resum comparatiu per capítols

Capítol VIII (Actius financers)
No està previst destinar-hi cap
partida pressupostària.
Capítol IX (Passius financers)
Es manté la partida d’amortització. L’import pressupostat és
superior a l’amortització obligatòria, ja que es preveu amortitzar préstecs de manera avançada, continuant amb la política
de reducció del deute.

Endeutament
Deute públic
15,000,000
14,000,000

13.872.917

14.126.508

12.459.160

13,000,000
12,000,000

12.621.162

Resum general i consolidat

10.957.900

11,000,000
10,000,000

9.148.814

9,000,000
7.786.006

8,000,000
7,000,000

5.999.178

6,000,000
4.794.178

6.420.248

5,000,000
4,000,000
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Deute Ajuntament (31/12)

EMPRESA MUNICIPAL D’OBRES (EMO):
L’Empresa Municipal d’Obres (EMO) augmenta l’activitat en gestionar el manteniment del nou polígon de Can Montcau i rebre
els ingressos de la Junta de Compensació del polígon. A això
s’hi han d’afegir els lloguers de locals i habitatges socials.
Durant el 2018 es preveu reforçar la seva activitat com a prestadora de serveis mitjançant encàrrecs i encomanes de gestió
per part de l’Ajuntament, especialment en matèria de jardineria.
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Pressupost municipal 2018

* Comparativa amb pressupostos inicials.

Evolució financera de l’Ajuntament
Pressupost de despeses

Pressupost d’ingressos
7.355.700 €

7.086.000 €
7.132.100 €

Capítol I:
Despeses de personal

7.425.000 €

Capítol I:
Impostos directes

6.922.000 €
6.698.000 €

6.875.000 €
6.743.000 €

500.000 €

Capítol II:
Despeses béns
corrents i serveis

250.000 €

Capítol II:
Impostos indirectes

5.254.200 €

150.000 €
300.000 €

5.048.400 €
4.368.200 €

3.955.000 €

3.926.600 €

3.894.000 €

Capítol III:
Taxes i altres ingresos

4.217.000 €

97.400 €

Capítol III:
Despeses
financeres (interessos)

3.512.000 €

85.400 €

3.955.000 €

200.000 €

Capítol IV:
Transferències corrents

240.000 €

201.000 €

674.800 €

201.000 €

Capítol V:
Ingressos patrimonials

666.900 €
868.400 €

210.000 €
220.000 €

2.214.400 €

0€

2.852.600 €

Capítol VI:
Inversions reals

Capítol VI:
Alienació inversions reals

3.272.900 €

0€

561.400 €

60.000 €

Capítol VII:
Transferències de capital

20.000 €

324.000 €
70.000 €
620.000 €

47.000 €
17.000 €

0€
0€

Capítol VIII:
Actius financers

1.380.000 €

Capítol IX:
Passius financers
(amortització)

0€

0€

2.555.000 €

Capítol VII:
Transferències de capital

4.217.000 €
3.922.000 €

640.500 €

Capítol IV:
Transferències corrents

3.894.000 €

0€

1.380.000 €

0€

1.820.000 €

1.380.000 €

2.150.000 €
0
2018

1,000

2,000
2017

3,000

4,000

2016

5,000
2015

6,000

7,000

8,000

Capítol IX:
Passius financers
(nous prèstecs)

1.600.000 €
1.820.000 €
1.228.000 €
0

2018

2,000
2017

4,000
2016

6,000
2015

8,000

10,000
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Acords presos en Junta de Govern
JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL 6 DE NOVEMBRE
Conveni de col·laboració
entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament
en matèria de compromís
cívic.
Des del curs 2012/2013, el
Departament
d’Ensenyament treballa en la promoció
i l’impuls del Servei comunitari, projecte que té com a
objectiu principal el desenvolupament de la competència social i ciutadana de
l’alumnat de l’educació secundària obligatòria, és a dir,
que pretén que tots els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de
compromís cívic, aprenguin
en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus
coneixements i capacitats al
servei de la comunitat.
En el marc d’implantació del
Servei comunitari, la comissió mixta d’entitats municipalistes i el Departament
d’Ensenyament han acordat
posar a disposició dels ajuntaments on hi ha centres que
realitzen projectes de Servei
comunitari un conveni de
col·laboració.

En aquest curs 2017/2018
l’Institut Lliçà implementarà
el Servei comunitari en col·
laboració amb l’Ajuntament i
entitats de Lliçà d’Amunt.
Les àrees de l’Ajuntament
que col·laboren directament
en el Servei comunitari són la
Biblioteca municipal Ca l’Oliveres, la regidoria d’Esports i
la regidoria de Joventut.
La Junta de Govern Local
va aprovar el Conveni de
col·laboració entre l’administració de la Generalitat
de Catalunya, mitjançant el
Departament
d’Ensenyament, i l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt en matèria de compromís cívic, a través del
Servei comunitari a l’Institut
Lliçà.
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL 13 DE NOVEMBRE
Lloguer d’un terreny per a
la instal·lació d’antena de
telecomunicacions a Palaudàries.
L’Ajuntament està interessat en disposar d’un terreny
d’uns 100 m2, a la carena
entre Palaudalba i Can Rovira Vell, per instal·lar una
antena de telefonia mòbil.
Aquest emplaçament és el

que diferents companyies
del ram han indicat com a
més adient per intentar resoldre el problema de cobertura de mòbil que pateix la
zona oest del municipi.
La Junta de Govern Local
va aprovar la signatura del
contracte d’arrendament de
terreny entre el propietari i
l’Ajuntament.
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DEL 20 DE NOVEMBRE
Sol·licitud de modificació
de dos preacords de la
Mesa de Concertació del
Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019
La Junta de Govern Local
va sol·licitar a la Diputació
de Barcelona la modificació
del preacord “Manteniment
d’inversions de via pública,
camins i espais verds”, de
Meses de concertació XGL
2016-2019, de 235.000,00€
per a l’any 2017, per destinar-lo a la nova actuació
“Adquisició d’una nau per
a la ubicació dels serveis
de la brigada municipal de
residus”, dins l’àmbit de cooperació “Nova inversió per
al foment de la diversificació
econòmica”.

La Junta de Govern Local
també va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la modificació de la periodificació
del preacord “Inversió accessos i adequació de l’edifici Can Malé per a la nova
ubicació de diversos serveis municipals”, de Meses
de concertació XGL 20162019, en el sentit que l’import de 125.000,00€ aprovat per a l’any 2017 passi a
l’anualitat 2018, on es concentrarà el total de l’ajut, de
250.000,00€.
Campanya de Treva Hivernal 2017/2018
La Junta de Govern Local
va aprovar el Projecte de
Mesures excepcionals Treva
Hivernal 2017/18, que preveu l’adjudicació d’estufes i
de bombones de butà a les
famílies amb necessitats per
a l’escalfament de la llar durant els mesos de novembre
a abril. També va aprovar els
llistats elaborats per la regidoria d’Acció Social que
assenyalen les famílies amb
necessitat d’una estufa, que
en són 23, i de bombones
de butà, que en són 39. A
més, va aprovar la despesa
per fer front a la Campanya

de Treva Hivernal 2017/18,
en les quantitats de 1.605€
per a la compra de 15 noves
estufes amb adaptadors per
posar les bombones, i de
5.518,5€ per la compra de
bombones de butà.
Lloguer d’un pis social
La Junta de Govern Local
va aprovar el lloguer d’un
habitatge per destinar-lo a
lloguer social.
La regidoria d’Acció Social
ha valorat com a necessari abordar la problemàtica
que diverses persones i
famílies del nostre municipi tenen en relació a l’habitatge. Es tracta de donar
una alternativa a diverses
situacions de precarietat i
problemàtiques de risc social elevat detectades en
persones ateses des dels
Serveis Socials. Per això,
va proposar el lloguer d’un
habitatge del nostre municipi per convertir-lo en
habitatge social compartit,
gestionat i coordinat pels
Serveis Socials. Es valorarà
la situació socio-econòmica de cada persona usuària
del pis social, per tal de valorar l’aportació econòmica
que pot realitzar cadascú.
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crònica
Ple ordinari del 30 de novembre
1 .- Aprovació de les actes anteriors.
El Ple va aprovar les actes de les sessions plenàries del 28 de setembre i
del 19 d’octubre.
UNANIMITAT
2.- Donar compte dels Decrets
d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets
d’Alcaldia del dia 12 de setembre al
10 de novembre de 2017, que van del
número 745 al 1005.
3.- Donar compliment de la sentència de resolució parcial del contracte amb IMES.
El Ple va acordar deixar sense efecte
l’acord del Ple de data 28 de gener de
2010 que declarava l’extinció del contracte per la renovació total i parcial
de l’enllumenat públic i manteniment
integral de les instal·lacions tècniques
de les dependències municipals de
Lliçà d’Amunt adjudicat a l’empresa
IMESAPI, en allò relatiu a les obres de
renovació total o parcial de l’enllumenat públic, ja que havia transcorregut
el termini de vigència de dos anys a
comptar des de la data de signatura
del contracte. D’aquesta manera, es
donava compliment a la sentència
dictada per la secció cinquena de
la Sala contenciosa administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, que estimava el recurs
contenciós administratiu interposat
per IMESAPI SA contra l’acord del
Ple perquè considera, en síntesi, que
l’Ajuntament hagués hagut d’iniciar
el procediment de resolució del contracte previst a l’article 112.1 de la Llei
de Contractes de les Administracions
Públiques.

ERC va comentar que s’abstindria
perquè tot derivava d’una aprovació
del 2010 en què el seu grup es va
abstenir.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
PP: A FAVOR

4.- Aprovació del Conveni per la
cessió de terreny per a la instal·lació d’un antena.
Atesa la necessitat del desplegament
d’una infraestructura de telecomunicacions en el sector Oest de Lliçà
d’Amunt, l’Ajuntament ha signat un
contracte d’arrendament d’un porció
de terreny de 100 metres quadrats de
la finca situada al camí entre Palaudalba i Can Rovira Nou s/n del municipi, per destinar-la únicament al
posterior subarrendament a un operador de telefonia mòbil o d’infraestructures de telecomunicacions per a
la instal·lació d’una infraestructura de
telecomunicacions on diferents operadors instal·larien els seus equips.
El Ple va acordar cedir gratuïtament
a Arabla Infraestructuras SA l’esmentada porció de terreny per a la construcció d’una torre. També va aprovar el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt i l’empresa Arabla Infraestructuras SA per
a la cessió d’ús del terreny esmentat
als efectes d’instal·lar una infraestructura de telecomunicacions.
El regidor de Companyies de serveis,
Manel Busquets, va explicar que es
tractava del principi d’un procés per
dotar de cobertura mòbil a una part
del municipi que no en té o en té molt
poca, seguint el pacte local signat el
2011 amb aquest objectiu. Busquets

va indicar que es tractava de la zona
de Palaudalba, Can Rovira Nou i Can
Rovira Vell, on hi ha el CAP, el Centre Cívic i l’Escola Bressol de Palaudàries. El regidor va dir que se cedia
gratuïtament el terreny a 20 anys amb
possibilitat de renovació cada 5 anys i
també va comentar que el lloguer que
pagaria l’Ajuntament als propietaris
seria de 850€ l’any més l’IPC anual.
L’Alcalde, Ignasi Simón, va afegir que
es tractava d’una reivindicació històrica d’aquesta zona i que, paral·lelament, s’estava parlant amb els operadors.
ERC va dir que els semblava agosarat fer una cessió directa gratuïta a
una empresa d’un terreny llogat pe
l’Ajuntament perquè posi una antena,
sense un informe tècnic per saber la
viabilitat de la zona per donar cobertura mòbil.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
PP: A FAVOR

5.- Aprovació del Conveni de col·
laboració amb l’Institut Català del
Sòl pel desenvolupament del sector Centre, Can Godanya Vell i Can
Francí.
El Ple va aprovar el contingut i la signatura del conveni de col·laboració
entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt pe al desenvolupament del Sector Centre-Can
Guadanya i del Sector Centre-Can
Francí de Lliçà d’Amunt.
La regidora d’Urbanisme, Lourdes Estéfano, va explicar que per al projecte
de desenvolupament urbanístic del
centre s’havien fet estudis, propostes, processos participatius, maque-

tes..., però que per l’Ajuntament tenia
limitacions i li era impossible passar
del dibuix a la realitat. Per això, es va
decidir de parlar amb l’Incasòl, que
són especialistes en desenvolupar
grans projectes urbanístics, al qual
ha agradat la proposta, que també
comptarà amb l’assesoramen extern
de la universitat politècnica.
ERC va dir que el seu grup estava
d’acord en el desenvolupament urbanístic del centre, però que els hagués
agradat de veure el conveni abans,
també els documents annexos, i aclarir el tema de la responsabiliat patrimonial i, sobretot, l’aprofitament que
queda en mans de l’Incasòl, el 10%
del sostre, 10.000m2, que caldria saber quins són i quines són les polítiques d’aprofitament públic. També va
retreure altres qüestions, com la subvenció a l’Institut Català del Sòl, que
veurien més bé com a excepció.
L’Alcalde va contestar que es tractava d’un conveni tipus de l’Incasòl,
que es fa difícil detallar, però que hi
haurà una comissió de seguiment, es
farà per fases i serà possible fer correccions. També va dir que hi havia
el compromís de treballar conjuntament amb tots els grups polítics. I va
afegir que l’Incasòl té l’experiència i
la capacitat que l’Ajuntament no té, i
és la única manera de tirar endavant
aquest projecte.
ICV-EUiA va dir comentar que aquest
projecte era un punt bàsic quan es
va signar l’acord de govern i que han
d’anar de la mà tots els grupos polítics, ja que passaran diferents legislatures fins que acabi.
CiU també va dir que era un altre
tema pendent del municipi que s’havia de començar i que quantes més
opinions i seguiments millor, que ca-

lia treballar-hi entre tots, perquè tenia
una transcendència d’anys.
El PP també va estar-hi d’acord.
ERC es va adstenir al·legant que si
bé l’objectiu de desenvolupament del
centre era compartit, el conveni no, ja
que els hagués agradat participar en
la redacció per fer alguna aportació.
PSC: A FAVOR
ICV-EUIA: A FAVOR
CiU: A FAVOR
ERC: ABSTENCIÓ
PP: A FAVOR
6.- Aprovació del Conveni amb la
Junta de Compensació de Can
Montcau per la liquidació de les
obres d’urbanització del Pla Parcial.
Aquest punt es va deixar sobre la taula.
7.- Aprovació provisional de la Modificació puntual del POUM en relació a la zona d’equipaments del
subsector Can Malé Sud 6.
El Ple va aprovar provisionalment la
Modificació puntual del POUM pel
que fa a la zona d’equipaments del
subsector Can Malé del SUD 6 de Lliçà d’Amunt.
UNANIMITAT
8.- Afers urgents.
No n’hi havia.
9.- Mocions.
No n’hi havia.
10.- Preguntes.
El PP va plantejar dues preguntes relatives als robatoris de material elèctric en el polígon de can Montcau i la
situació actual de l’Aliança.

notícies
Què ha dit la premsa?
L’exgerent de la Vall del
Tenes ha d’entrar a
presó de forma
imminent

L’Audiència rebutja el recurs
de súplica de l’exgerent de la
Mancomunitat de la Vall del
Tenes, Francesc Delgado,
condemnat per malversació de
fons públics per valor de més
de mig milió d’euros i falsedat
documental, i li dóna 10 dies
per ingressar a presó.

Foment premia el
compromís de Mango
amb el medi ambient

L’empresa de distribució tèxtil
Mango ha obtingut el premi de
Medi Ambient que concedeix
la patronal Foment del Treball. Aquest guardó reconeix
el compromís de la companyia
a través d’un programa específic que abraça les diferents
accions de la marca amb la
sostenibilitat. Aquesta tasca
té un reflex en el centre logístic que la companyia té a Lliçà
d’Amunt.

Restriccions del pas

dels vehicles més
contaminants a vies
urbanes

Nou municipis que participen
en la Taula Intermunicipal per
a la Qualitat de l’Aire del Vallès
Oriental, entre els quals Lliçà
d’Amunt, seguiran els passos
de l’Ajuntament de Barcelona i
l’Àrea Metropolitana de Barcelona en relació a canvis normatius per possibilitar la restricció
de la circulació dels vehicles
més contaminants a les vies
urbanes.

Homenatge de la
patronal Pimec als
primers associats de la
comarca

Les empreses Biokit i Zedis
de Lliçà d’Amunt, entre altres,
van ser homenatjades per la
patronal Pimec com a firmes
que acumulen més anys com
a asociades.

CD de poesia
musicada del lliçanenc
Xavier d’Edimburg

El rapsode lliçanenc Xavier
d’Edimburg va presentar el
mes passat al bar Anònims
de Granollers el seu nou CD
de poesia musicada “Jugant
a l’amor”, on la denúncia social impregna gran part dels
19 talls del disc, que combina pop, blues, country i sons
electrònics. La portada l’ha fet
l’artista Montse Segura, també
de Lliçà d’Amunt.

Quimet Gall rebrà
suport per dissenyar un
pla d’expansió

Set empreses vallesanes reben
suport per accelerar l’expansió
dins de la sisena edició del
programa Accelera el Creixement. Entre les empreses escollides hi ha Quimet Gall, de
Lliçà d’Amunt, productor de
verdures, ous i fruita ecològica.

Empreses constituïdes

- Water Bike Excursion SL, dedicada a la compra i venda de
vaixells, embarcacions d’esbarjo, motos d’aigua, flyboard i
hoverboard, i activitats de grup
i turístiques.

Més proves de la llúdriga al Tenes
El Consorci Besòs Tordera ha
aconseguit més proves de la
presència de la llúdriga a la
conca del riu Tenes. El Consorci va fer fotografies que
indiquen que un o potser dos
exemplars de llúdriga continuen voltant pel riu Tenes. Les
fotografies es van fer en diferents dies, entre Bigues i Lliçà
d’Amunt.
La llúdriga és un mamífer vertebrat carnívor i semiaquàtic
de la família dels mustèlids que
es caracteritza per habitar ambients aquàtics amb abundant
presència d’aliment, ja que necessita menjar una quantitat
equivalent al 13% del seu pes,
que oscil·la entre 5-10 kgs, diàriament. Aquests ambients
només corresponen a medis
ecològicament en bon estat,
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III Premi de Treballs
Acadèmics Consorci
Besòs Tordera
El Consorci Besòs Tordera
ha convocat el III Premi de
Treballs Acadèmics Consorci
Besòs Tordera. Aquest premi
té per objectiu promoure i reconèixer la feina dels estudiants de Batxillerat i de Cicles
Formatius que hagin dedicat
els seus treballs recerca o de
curs a l’aigua com a recurs
escàs i indispensable per a la
vida humana, o a les conques
del Besòs i/o La Tordera, ja
sigui centrant-se en les seves

aigües o bé en els entorns fluvials, com a espais recuperats
on trobem fauna, flora i multitud d’usos socials.
Amb aquest premi es vol incidir en la importància de donar
a conèixer a tota la ciutadania
els nostres rius, plens de fauna, flora i espais per gaudir.
La data de presentació
d’aquests treballs finalitzarà el
25 de maig de 2018.
Més
informació:
www.
besos-tordera.cat.

Zoeftig s’integra al Grup
Figueras
Zoeftig, líder mundial en la
fabricació de seients d’alta
gamma per a àrees d’espera
de diversa tipologia, ha passat a formar part del Grup
Figueras International Seating. Aquesta integració permet al Grup Figueras enfortir

el servei i ampliar l’oferta per
a arquitectes, dissenyadors
d’interiors, clients finals i
contratistes que treballen en
projectes que requereixen solucions per a àreas d’espera
innovadores i de disseny intel·ligent.

Enquesta de seguretat
pública

motiu pel qual la seva presència indica una bona qualitat de
l’aigua, una elevada presència
de recursos alimentaris, un
estat de conservació adequat
del bosc de ribera i una bona
connectivitat de la xarxa hidrogràfica. La destrucció del seu

hàbitat havia provocat la seva
pràctica desaparició a Catalunya els anys 80 i ara, trenta
anys més tard, ens hem de felicitar per la seva tornada, fet
que també ens ha d’esperonar a mantenir la cura sobre el
nostre entorn.

El Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya està
realitzant els treballs de la 17a
edició de l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya
(ESPC). Aquesta Enquesta
consisteix en l’estudi periòdic
de les experiències de victimització que s’han produït
a Catalunya, la mesura dels
sentiments d’inseguretat i la
recollida de les opinions dels
ciutadans en matèria de seguretat i policia. Aquest estudi es porta a terme a través
d’una enquesta, que pot ser
autoadministrada per internet
o telefònica, a una mostra re-

presentativa de la població,
d’aproximadament unes 6.000
persones.
Estava previst realitzar l’enquesta entre els mesos de novembre i desembre, i una part
d’aquestes entrevistes telefòniques es podrien fer a ciutadans i ciutadanes d’aquest
municipi.
L’Ajuntament informa que es
tracta d’una enquesta oficial i
que les dades es mantindran
en la més absoluta reserva.
Per a més informació, podeu
adreçar-vos al telèfon d’atenció ciutadana de la Generalitat
de Catalunya, 012.
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Nou Esclat a Lliçà d’Amunt

Nota

El nou establiment que la cadena catalana Bon Preu ha construït a Lliçà d’Amunt es va inaugurar el passat dimecres 13 de
desembre. L’Alcalde, Ignasi Simón, va ser l’amfitrió d’aquesta inauguració, juntament amb
el comitè de direcció de Bon
Preu; també es va comptar
amb l’assistència de regidors
del consistori local i personal
de Bon Preu. L’obertura de l’establiment es va fer l’endemà.
Després de l’acte simbòlic de
tallada de la cinta, que va anar
càrrec de l’Alcalde, es va fer un
recorregut pel nou establiment,
que va culminar amb els parlaments i, finalment, en un brindis
amb totes les persones assistents.
Anna Serra, Cap de zona de
l’establiment, va obrir el torn

En el moment de tancar l’edició d’aquest butlletí encara no
havien tingut lloc les eleccions
al Parlament de Catalunya,
per tant els resultats de Lliçà

d’Amunt en aquests comicis
es publicaran en el butlletí del
mes de febrer. Tot i això, podeu consultar-los al web municipal.

superfície de venda i 116 places d’aparcament, la qual cosa
el converteix en un dels més
grans de la comarca. A més,
el nou Esclat s’ha construït
seguint polítiques que vetllen
per aconseguir la màxima eficiència energètica i preservar el
medi ambient. En la construcció, la cadena hi ha invertit 9,5
milions d’euros.

Amb aquest hipermercat, on
treballa un equip de 78 persones (23 de les quals, noves
contractacions), s’amplia l’assortiment de productes que
ofereix aquesta cadena a l’actual supermercat de 1.000 metres quadrats que ja té al nostre
poble, situat a la Cruïlla, el qual
tancarà durant uns mesos per
fer-hi reformes.

de paraula agraint la presència
dels assistents i enumerant algunes de les característiques
del nou Esclat; també va destacar l’esforç, la implicació i la
il·lusió del personal en aquest
nou projecte.
L’Alcalde va iniciar el discurs

parlant del gran canvi que suposa aquest establiment respecte a l’ubicat a la Cruïllla i
va assenyalar que no només
dóna cobertura al nostre municipi sinó també als pobles del
voltant. Ignasi Simón també va
parlar de la repercussió positiva
pel que fa als ingressos municipals, però, sobretot, pel que
fa a la creació de nous llocs de
treball a la localitat. Per finalitzar, l’Alcalde va manifestar la
seva satisfacció com a consumidor de la cadena en quant a
la diversitat de productes i el
tarannà amable i treballador de
tot el personal.
Aquest hipermercat, situat al
número 17 de l’avinguda dels
Països Catalans, al Polígon Industrial Molí d’en Fonolleda,
té 2.410 metres quadrats de

opinió
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Grups
Municipals

Primer de tot, des del grup del Partit dels Socialistes de Catalunya de Lliçà d’Amunt us volem felicitar el Nou Any 2018 que acabem de començar. Encetem l’any amb energies renovades i amb grans projectes per executar per tal que el nostre poble sigui,
cada dia, una mica millor. Ens trobem ja en l’últim any complet d’aquest mandat municipal i, per tant, moment on es comença a
culminar tota la feina prèvia feta en els darrers anys, a més dels petits i mitjans projectes que ja s’han executat i que la ciutadania
ja els gaudeix. El trasllat a Can Malé, la urbanització Can Franquesa, passar a LED tot l’enllumenat públic del poble, la posada en
marxa de Leroy Merlin o la posada en marxa del Casal de Gent Gran de Palaudàries i la creació del gran centre del municipi són
només alguns dels exemples d’aquests grans projectes.
A més, també volem aprofitar per donar les gràcies a tota la gent que ens va donar la seva confiança i ens va votar i, en general,
a tota la ciutadania de Lliçà d’Amunt que el passat 21 de desembre va anar a votar de forma massiva, i que va demostrar, una
vegada més, que som un poble cívic, pacífic i que, per damunt de tot, estimem la democràcia i la llibertat de cadascú.
En primer lugar, felicitar a todos los vecinos de Lliçà d’Amunt el año nuevo. Desde EUiA Lliçà d’Amunt, os deseamos que sea un
año lleno de salud y trabajo. Deseamos también que esté lleno de lucha y reconquista de todos los derechos laborales y sociales,
que desde la entrada de la supuesta “crisis” nos han ido robando poco a poco hasta llegar al penoso momento en el que nos
encontramos. Para ello, resulta imprescindible la vuelta a la unidad de la clase trabajadora de este país, solo así lograremos ser
fuertes y reconquistar nuestros derechos.
Por otro lado, nuestro grupo municipal en el Ayuntamiento tiene nuevas responsabilidades desde hace aproximadamente 2 meses. En concreto, las regidurias que estan bajo nuestra responsabilidad son: Centros Cívicos y Locales Sociales; Cooperación;
Atención al Ciudadano; Comercio; Turismo; Empresa; Ocupación; Participación; Transparencia; Medio Ambiente y Residuos.
Nuestra actividad es cada vez mas intensa y estimulante, ya que al aumento de nuevas competencias, se suma la entrada en
una fase de culminación de proyectos que son de especial importancia para nuestro pueblo.

La remodelació del barri de la Sagrera que feia temps demanaven els veïns ha comportat que tingui la rellevància que mereix
un entorn com aquest. Per fi tenim com a altres pobles un nucli antic per poder gaudir-ne en la seva totalitat, i un lloc ideal per
fer diferents actes socials, culturals i lúdics, com a punt de trobada i referència de tots el barris on poder relacionar-nos. Estem
orgullosos de la decisió de l’equip de govern d’haver portat a terme aquest projecte.
Us desitgem un bon Nadal i un millor 2018, Bones Festes.

ESQUERRA
REPUBLICANA

En el moment de tancar l’edició d’aquest butlletí, aquest grup polític municipal no havia presentat cap article d’opinió.

Después de 40 años de dictadura, los españoles decidimos vivir en libertad y así quedó recogido en la Constitución de 1978.
Pero últimamente en Catalunya se han vivido momentos difíciles que afectan a la convivencia de las personas, incluso entre
miembros de una misma familia, amigos y compañeros de trabajo. Gente que siempre ha podido discrepar en otros temas, se
han visto divididos por culpa de los separatistas, que además alimentan el odio al resto de Españoles.
Catalunya, a diferencia de otras regiones, nunca había disfrutado de tanto autogobierno, y es el motor de la economía española.
No podemos dejar que cuatro separatistas provoquen una fractura social rompiendo la convivencia y desestabilizando la sociedad. Tenemos que evitar que más empresas se trasladen a otras comunidades, porqué si dejan de cotizar en Catalunya, a largo
plazo todo repercutirá en más paro, menos ingresos para sanidad, pensiones y servicios sociales, y en un mayor empobrecimiento económico. Des de el PP trabajaremos para garantizar el progreso de Catalunya.
No queremos acabar sin desear un feliz año 2018.

opinió

22 -

Entitats i Bústia del lector

Espectacle infantil de pallassos i música
en directe a l’Aliança
DIUMENGE 21 DE GENER A
LES 12H A L’ATENEU L’ALIANÇA us espera el Cirquet
Confetti, companyia que fa
més de 30 anys que provoca
somriures amb els seus espectacles de carrer i de sala.
Aquesta companyia ha creat
espectacles còmics i poètics
per a tots els públics. En aquesta ocasió, es tracta d’un circ
ple d’ emocions, explicades
a través del llenguatge del
clown i la música en directe.
El Mestre Frans i la Serafina ens
presenten el seu espectacle en
format de concert. Un piano de
cua com a instrument protagonista. Cada número de clown

Diumenge 7 de gener de 2018, 19H
Església de Sant Julià de Lliçà d’Amunt
Entrada gratuïta

pren l’excusa de la interpretació
d’un tema musical o coreogràfic. Música en directe, coreografies i grans dosis d’humor.

Espectacle de Pallassos i música en directe per a tots els públics.
…i és que quan la concertista
és una pallassa, la música sona
molt divertida!
Espectacle destinat a tots els
públics.
La venda d’entrades es fa a
Taquilla. Preu: fins a 12 anys i
socis/es és de 3€;majors de 12
anys i no socis/es 5€.
Us esperem!
Ateneu l’Aliança

Ainoa Astoga Merino, medalla de bronze
en el Campionat d’Espanya de Karate
El passat cap de setmana 17
i 18 de novembre de 2017 es
van celebrar els XLIV Campionats de Karate Cadet, Junior
i sub-21 a la ciutat gallega de
Santiago de Compostela, on
l’esportista local anava amb la
selecció catalana.
En la jornada matinal de dissabte es va donar pas a la
modalitat de Katas, on Ainoa
Astorga (alumne de l’institut
Hipàtia d’Alexandria ) va aconseguir una meritòria medalla
de bronze en la categoria Cadet.
Ainoa Astorga pertany al club
Karate Nokachi de les Franqueses del Vallès i ha estat la

XXXV
Trobada de Corals
de la Vall del Tenes

Coral Lliçà de Vall
Coral St. Vicenç de Riells del Fai
Coral L’Amarant de Bigues
Coral Lo Lliri de l’Ametlla del Vallès
Coral Sta. Eulàlia de Sta. Eulàlia de Ronçana
Coral l’Aliança de Lliçà d’Amunt
Col·laboren

Més Activitats
TALLER D’INICIACIÓ DE SCRAP
Dimecres
Horari: de 16h a 18h
Lloc: Casa dels mestres del Galliner

Més informació i inscripcions:
Montse (tel. 938417123)
Organitza: Associació de Dones
del Tenes

Farmàcies

Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h):
M. Sayós (Lliçà d’Amunt): del 29 de desembre al 4 de gener
P. Lozano (Bigues): del 5 a l’11 de gener
M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 12 al 18 de gener
R. Mas (Liçà d’Amunt): del 19 al 25 de gener
M. Vela (Santa Eulàlia): del 26 de gener a l’1 de febrer
Per urgències després de les 22h: Viñamata (Granollers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: Codina
(Lliçà d’Amunt), Salayet (Sta. Eulàlia), Torras i Lozano (Bigues)

primera competidora d’aquest
club en aconseguir una medalla en la modalitat de kata; fins
ara totes les medalles aconse-

guides havien estat de kumite
(modalitat de combat).
Asuncion Merino

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes
anterior a la publicació, a través del correu electrònic comunicacio@
llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu
ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de
Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una extensió màxima de
1011 línies (uns 800 caracters) amb tipografia Arial i cos 12.

opinió

gener _ 2018_ 23

Entitats i Bústia del lector

Racó de Salut:

Sovint a principis d’any ens proposem deixar de fumar, fer exercici,
perdre pes… Però la veritat és que
moltes vegades aquests propòsits
s’abandonen bastant ràpid. I és que
el propòsit, tan fácil de dir, suposa
canviar d’un hàbit al que estàvem
acostumats a un altre més saludable però que requereix esforç i
temps per canviar-lo.
Per aconseguir-ho, els nostres propòsits han de ser realistes i efectius.
A més, són imprescindibles el convenciment i la calma, doncs hi hauran entrebancs i hem d’estar preparats per superar-los i continuar.
Us deixem unes recomanacions per
dos dels propòsits saludables més
habituals:
1. Reduïr el consum d’alcohol:

Nous propòsits de salut per a l’any 2018

quant menys millor. És molt addictiu i genera problemas de conducta fins i tot en quantitats petites. El
més important és prendre la decisió
de deixar de beure i comunicar-ho
a familiars i amics de confiança. És
freqüent necessitar suport professional i des del CAP us podem ajudar.
L’entorn cultural no ajuda, doncs
s’incita al consum. Són de tots
conegudes les frases “per un dia no
passa res” ,“beure vi és bo pel cor”,
etc., que són totalment infundades.
Són expressions que minimitzen
l’esforç que està fent la persona
que està deixant l’alcohol, es pot
sentir incompresa i arribar a la desmotivació. Ans al contrari, quan ens
assabentem d’algú que vol deixar
de beure, hem d’animar-lo a conti-

nuar i reconèixer el seu esforç.
2. Perdre pes: evitar les dietes estrictes, doncs són dures, sovint es
passa gana i porten a moments de
manca de control que ens desmotivaran. Hem de procurar menjar molta verdura i fruita cuinades i presentades de forma variada i incorporar
aliments dolços saludables (fruits
secs, panses, dàtils, etc.) i així tenir
satisfet el nostre desig pel dolç. No
oblidem la xocolata, que té un gran
poder saciant i calmant. El requisit
és que tingui una concentració de
cacau per sobre del 75%, i si la
trobem amarganta la podem acompañar de fruita, bocinets de coco...
És important no saltar-se àpats i
incorporar diferents textures d’aliments: cruixents, cremosos, etc.,

per aportar varietat i evitar l’avorriment. Si un dia mengem més del
conte no és excusa per no continuar
amb la nostra alimentació saludable
al dia següent. Informar-se sobre
alimentació llegint llibres o buscant
informació a webs és molt útil i motivador. A la biblioteca del poble us
poden ajudar a trobar llibres molt
bons per perdre pes de forma saludable.
I com sabem que hem aconseguit
incorporar un hàbit saludable? Quan
continuem la nostra nova rutina de
forma inconscient i quan tenim clar
que ja no tornarem al nostre antic
hàbit, doncs ara ens trobem millor.
Tú ets el protagonista de la teva
propia salut, que també depèn dels
teus esforços. Tú tries si vols viure

millor i més feliç…
Ànims per començar nous hàbits i
molt bon any!
Equip d’Atenció Primària Vall del
Tenes

Telèfons
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6
CAP La Cruïlla
93 841 52 50
CAP Palaudàries
93 864 00 90
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
Escola Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
Escola Lliçà (antiga Països
Catalans)
93 841 56 05
Escola Lliçà (antiga Sant
Baldiri)
93 841 46 52
Escola Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 1 0
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal
Nova Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal
Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del
Tenes
93 841 48 86
Espai Jove El Galliner
93 860 72 27
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Esplugas
93 843 91 21
Farmàcia M. Codina
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Portabella
93 843 93 01
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia M. Sayós
93 841 61 05
INS Lliçà
93 841 66 25
INS Hipàtia d’Alexandria II
93 841 62 1 6
Jutjat de Pau
93 860 72 1 6
Local Social Ca l’Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 1 0
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Mas Bo i Can
Lledó
93 841 76 29
Local Social Can Salgot
93 841 77 70
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Local Social Can Rovira Nou
93 023 44 09
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor
93 841 52 25
Organisme de Gestió Tributària
93 472 91 38
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a
domicili
93 841 52 25
Registre Civil
93 860 72 1 4
Servei d’Informació sobre
Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall
del Tenes
93 841 58 12
SOREA (avaries)
900 30 40 70
Taxi Pujol
620 99 07 90

Festa de Sant Antoni Abat
La Festa de Sant Antoni Abat és una de les festes hivernals més antigues,
celebrades i importants del país.

A Can Puig, als anys quaranta. Foto de L’Abans.

La festa de Sant Antoni Abat,
que inclou un ritu de protecció envers els animals domesticats, és el resultat de la
superposició de celebracions
cristianes als ancestrals ritus
i celebracions vinculades al
solstici d’hivern, encaminats
a propiciar la fecundació de la
natura, la terra i el bestiar, i utilitzats com a invocacions per
tal d’obtenir una bona collita,
o sigui, la prosperitat.
Les festes de Sant Antoni Abat
són un conjunt de celebracions festives que tenen lloc al
voltant del dia 17 de gener,
onomàstica d’aquest sant barbut, anomenat Sant Antoni del
porquet o dels rucs, perquè
ha estat durant segles el tradicional protector de tots els
animals útils per a les feines
del camp. La invocació a Sant
Antoni està encaminada a obtenir la fertilitat dels animals i
dels aliments, i la purificació, i
és hereva de bona part d’antigues advocacions precristianes amb idèntics propòsits. La
devoció popular al sant es re-

munta al segle XII i ha generat,
durant tots aquests anys un
bon nombre de manifestacions
festives. Com a patró del gremi dels traginers o dels Tonis,
el sant beneeix les cavalleries
i presideix les cavalcades dels
Tres Tombs, també anomenades Passades o Beneïdes. A
les Illes Balears i al País Valencià, així com al Matarranya,
la festa també compta amb la
presència de grans focs, fogueres o barraques, d’un tipus especial de dimonis, les
botargues i d’un bon nombre
de balls, cançons i tradicions
gastronòmiques pròpies.
Qui va ser Antoni Abat?
Sant Antoni visqué entre els
segles III i IV i és un dels anomenats primers pares del desert. La seva llegenda ens
explica un viatge fabulós en
pelegrinatge durant el qual
el sant es troba -i s’enfronta- amb éssers fantàstics (un
centaure, un sàtir i un llop, gegants, etc.) i amb les temptacions mundanes, que li posen

entrebancs en el seu camí.
Se’l representa acompanyat
d’un porc perquè una llegenda
li atribueix una guarició miraculosa d’un garrí i aquest el va
acompanyar tota la vida com
a agraïment. És el patró dels
traginers i se li encomana la
protecció de tots els animals
útils per a les feines del camp.
La invocació a Sant Antoni
està encaminada a obtenir la
fertilitat dels animals i dels aliments, i la purificació, i és hereva de bona part d’antigues
advocacions
precristianes
amb idèntics propòsits.
A més de ser monjo cristià, va
ser pioner de l’eremitisme, és
considerat el patró dels animals de peu rodó i, per extensió de tots els animals domèstics.
Que són els Tres Tombs?
El ritus principal que conté
la Festa de Sant Antoni Abat
consisteix en donar tres voltes -en el sentit contrari de
les agulles del rellotge- amb
els cavalls i altres animals domesticats a un espai sagrat.

Per què el porc?
El porc a més de ser l’acompanyant del Sant és l’animal
més important per a l’alimentació en aquesta època de
l’any i per això també en molts
municipis és protagonista de
rifes, ja sigui de l’animal en
viu com dels embotits corresponents, en moltes celebracions de Sant Antoni. El porc és
passejat, acompanyat solemnement per música tradicional, pels carrers del poble de
ciutat en un acte que serveix
alhora per anunciar la proximitat de la festa de Sant Antoni i
per recaptar fons per a l’organització dels actes.

A la plaça de l’Església, als anys seixanta. Foto de L’Abans.

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

A bona part de Catalunya,
aquest ritus de circumval·lació s’anomena Tres Tombs o
“Passades/Passant”. Es fa el
dia 17 -o el diumenge més
proper-, generalment al matí
i al voltant de l’edifici de l’església dedicada a sant Antoni
o, en el seu defecte, a la imatge del sant, des d’on es beneeixen els animals i es reparteixen els panets rituals.

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

