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Properament es posaran en marxa noves línies de Transports de 
Lliçà d’Amunt (TLA) que donaran servei els caps de setmana, els 
dies festius i el mes d’agost. En la darrera enquesta ciutadana 
ens hem interessat per saber si els lliçanencs i lliçanenques uti-
litzaran aquest nou servei de TLA i, en cas afirmatiu, quan l’uti-
litzaran més. El resultat ha estat que, de les 313 persones que 
han participat a l’enquesta, un 43% ha contestat afirmativament 
i els dissabtes;  un 27% ha dit que si i els diumenges; un 2% ha 
assenyalat el si i els dies festius; un 23% ha respost amb un si 
i el mes d’agost; un 4% ha contestat que no l’utilitzarà; i 1% ha 
triat l’opció NS/NC.

*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 enques-
ta 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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Utilitzarà el nou servei de bus urbà els caps de 
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Ignasi Simón Ortoll 
Alcalde

En aquestes darreres set-
manes, l´Institut Català de la 
Salut (ICS) ha tancat el ser-
vei de pediatria del Centre 
d’Atenció Primària de Pa-
laudàries. La justificació per 
aquest tancament és la man-
ca de professionals i la crisi 
que està passant tota l´aten-
ció primària al territori català.
L’atenció primària de Cata-
lunya és una peça clau del 
nostre sistema sanitari pú-
blic. Més de 45.000.000 de 
visites cada any, una distri-
bució en el territori de 369 
Àrees Bàsiques de Salut, una 
alta capacitat de resolució de 
problemes de salut de la po-
blació i un elevat grau de re-
coneixement i satisfacció per 
part dels ciutadans. 

És un element fonamental 
per a la cohesió social, on 
hi treballen més de 15.000 
professionals altament qua-
lificats, però, malgrat tot, 
l’atenció primària està en cri-
si des de fa anys. Una crisi 
que s’ha anat agreujant per 
la manca d’un pressupost 
adequat i, en conseqüència, 
per la reducció dràstica de 
les inversions i de les retribu-
cions dels professionals sa-
nitaris, així com per la pèrdua 
de llocs de treball. L´horitzó 
futur no és gaire esperança-
dor, atès que es preveu que 
un terç de la plantilla dels 
metges d´atenció primària 
es jubilaran en els propers 
10 anys. Des de l´Ajuntament 
volem ser part activa en la 

resolució d´aquesta crisi, 
donant suport tant als pro-
fessionals com als pacients, 
però no podem acceptar que 
aquestes mesures de tanca-
ment de serveis es conver-
teixin en la solució que ens 
imposa l´ICS per resoldre 
aquesta crisi.
Tampoc acceptem el des-
mantellament del sistema 
públic de salut de Catalunya 
que s´està portant a terme en 
nom de la sostenibilitat, per-
què som uns ferms defensors 
d´un model d’atenció sanità-
ria universal que garanteixi 
l’accés a la sanitat pública en 
condicions d’igualtat, quali-
tat i eficàcia. Ens oposem a 
la mercantilització de la salut 
que s´està portant a terme en 

els darrers anys.
Poques vegades tenim en 
compte els beneficis que el 
sistema públic de salut uni-
versal aporta a la nostra so-
cietat en termes de cohesió 
social i igualtat d’oportuni-
tats. Per això, ens oposem a 
donar cap pas enrere en els 
drets de la ciutadania i molt 
menys en drets essencials 
per a la qualitat de vida dels 
catalans i les catalanes.
La sanitat pública és com-
petència exclusiva de la 
Generalitat i, per tant, fer-
ne d’ella una prioritat és 
una qüestió de voluntat po-
lítica. Nosaltres seguirem 
lluitant per a què els drets 
dels nostres ciutadans no 
es vegin afectats.

Si, els dissabtes

Si, els diumenges

Si, els dies festius

Si, el mes d’agost

No l’utilitzaré

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

Conveni entre l’Ajuntament i el clúster de cervesa 
artesana
L’Alcalde, Ignasi Simón, i el President del clúster de cervesa artesana Craft Beer, Joan Rota, van signar, el passat 
25 d’abril, el Conveni de col·laboració per la cessió d’espais a Can Malé. 

L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
és propietària de les instal·la-
cions de Can Malé que té in-
tenció de destinar a activitats 
en benefici de la població. El 
Clúster Craft Beer és una enti-
tat sense ànim de lucre que té 
com a finalitat principal la con-
solidació com a sector econò-
mic de la cervesa elaborada 

per petites empreses indepen-
dents que estan estretament 
vinculades al sector primari.
L’Ajuntament i el Clúster tenen 
interès comú per la promoció 
econòmica del municipi que 
podrà contribuir a la creació de 
llocs de treball directes o indi-
rectes en diversos sectors, so-
bretot en l’agricultura, la indús-

tria agroalimentària i el turisme 
i la gastronomia. 
Pe això, en el Ple del passat 
22 de març es va aprovar el 
Conveni de col·laboració per 
la cessió d’espais a Can Malé, 
que es va signar el passat 25 
d’abril. 
Mitjançant aquest conveni, 
l’Ajuntament cedeix gratuïta-
ment l’ús de les naus 3 i 4 de 
la finca de Can Malé propietat 
de l’administració local a l’en-
titat sense ànim de lucre Clús-
ter Craft Beer, amb la finalitat 
que contribueixi a la creació de 
llocs de treball directes i indi-
rectes en diversos sectors del 
municipi i totes les finalitats 
que s’estableixen en el conveni 
de col·laboració per la cessió 
dels espais. Aquestes finalitats 
s’hauran d’acomplir en el ter-
mini màxim de cinc anys i s’ha 
de mantenir la seva destinació 
en els 30 anys següents. 
Entre els compromisos del 
clúster destaquen la instal·la-

Signatura del conveni de col·laboració. 
ció d’una microcerveseria: 
espai per a l’elaboració de 
cervesa amb criteris d’efici-
ència i sostenibilitat, per do-
nar servei a les empreses 
del sector de manera que els 
permeti augmentar les se-
ves capacitats productives; 
l’establiment d’un laboratori 
destinat a donar servei a la 
microcerveseria; portar a ter-
me actuacions amb la finalitat 
de promoure el conreu del llú-

pol en el municipi i comarca; 
l’establiment d’una aliança 
amb els pagesos locals pel 
cultiu de varietats d’ordi, blat 
i altres cereals; promoure la 
creació d’un espai de forma-
ció destinat als actuals i als fu-
turs empleats de les empreses 
del sector; i emprendre les ac-
cions que estiguin al seu abast 
per a la creació d’un producte 
turístic basat en la cervesa ar-
tesanal, etc.

Naus 3 i 4 cedides al clúster de cervesa artesana. 
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Quarta jornada de 
Networking a Can Malé
La quarta jornada de Networking, que es va desenvolupar el passat 
4 de maig a la sala polivalent del Recinte Municipal de Can Malé, va 
comptar amb una cinquantena de participants. 

Les regidories de Comerç, 
consum, turisme i empresa 
i Ocupació van organitzar, el 
passat 4 de maig, una quarta 
edició de networking o bes-
canvi empresarial. La primera 
edició, que va tenir lloc l’any 
2013, i la segona edició, l’any 
2015, es van ubicar a l’em-
presa Figueras. La tercera, el 
2016, a l’era de  la Biblioteca 
Ca l’Oliveres. I, en aquesta 4ª 
edició, es va estrenar la sala 
polivalent del Recinte Munici-
pal de Can Malé. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va 
donar la benvinguda als par-
ticipants, una cinquantena, 
que van seguir amb interès la 
taula rodona organitzada per 
a l’ocasió, sota el títol de “Les 
8 claus de l’economia col·la-
borativa a prop de la teva em-
presa”, a càrrec dels experts 
en la matèria Ariadna Benet i 
Ricard Jornet.
Aquesta jornada de 
networking es va enfocar 

sota un prisma de la col·la-
boració empresarial a partir 
de la implantació del clúster 
de cervesa artesana a Lliçà 
d’Amunt. Un clúster és aque-
lla concentració d’empreses 
que es relacionen en un ma-
teix àmbit territorial perquè 
totes tenen com a objectiu el 
desenvolupament d’un deter-
minat producte. Amb aques-
ta economia d’aglomeració, 
les empreses col·laboren en 
aquelles qüestions que els 
són comuns, com podrien 
ser els subministraments de 
matèries de producció pri-
meres, però sense deixar de 
competir a la vegada, ja que 
el que es promou són produc-
tes de distinció i de qualitat. 
D’aquesta manera i paral·le-
lament, es desenvolupen la 
recerca i la formació tècnica 
especialitzada al voltant del 
producte fabricat.
Després de la taula rodona, el 
regidor de Comerç, consum, 

turisme i empresa i Ocupa-
ció, Antonio Polo, va adreçar 
unes paraules als assistents 
i va donar pas a una degus-
tació de productes de Lliçà 
d’Amunt, maridats amb un 
parell de cerveses artesanes. 
Seguidament, els partici-
pants, Pimes i treballadors au-
tònoms locals i de poblacions 
properes, van poder interac-
tuar i promocionar les seves 
empreses entre ells. Aques-
ta és la base del networking, 
rondes de reunions entre els 
participants perquè cadascú 
pugui oferir els seus produc-
tes a la resta d’assistents i 
buscar sinergies que els per-
metin col·laborar entre ells i 
crear oportunitats de negoci.
Amb aquesta jornada de 
networking es va donar el tret 
de sortida a Fira Tenes, la 1ª 
fira multisectorial de la Vall del 
Tenes, que va tenir lloc durant 
tot el cap de setmana a l’Es-
pai Municipal de Can Malé.

Taula rodona. 

Reunions d’intercanvi empresarial. 

Degustació de productes lliçanencs. Degustació de cerveses artesanes. Reunions d’intercanvi empresarial. 

Galeria de fotos i 
vídeos de Fira Tenes
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1a edició de Fira Tenes
El cap de setmana 5 i 6 de maig, l’Espai Municipal Can Malé va acollir 
la primera edició de Fira Tenes, que va comptar amb  la participació 
d’una setantena d’expositors de diversos sectors i, malgrat la pluja, 
va rebre uns 800 visitants. 

La primera edició de la Fira mul-
tisectorial de la Vall del Tenes, 
Fira Tenes, es va desenvolupar 
en el nou Espai Municipal Can 
Malé, on l’Ajuntament té previst 
traslladar la major part dels ser-
veis municipals i on es desenvo-
luparan nous projectes forma-
tius, empresarials, associatius i 
de lleure. 
A Fira Tenes, organitzada per 
l’Ajuntament, s’hi van aplegar 
empresaris, productors i comer-
ciants de la Vall del Tenes i roda-
lies, que van poder presentar les 
seves darreres novetats i donar 
a conèixer els seus productes 
als visitants, unes 800 persones 
segons la Policia Local, malgrat 
el cap de setmana plujós.
Hi havia una setantena d’es-
tands de diferents sectors: dis-
seny i arts gràfiques, assessoria 
i gestoria, obres i serveis, co-
merç local i de proximitat, sec-
tor primari d’alimentació, sector 
primari de granja, formació, res-
tauració i serveis turístics.
Fira Tenes també va integrar 
l’anomenada e-Fira, un punt de 
trobada d’especialistes en mo-
bilitat elèctrica, eficiència ener-
gètica, energies renovables i no-
ves tecnologies en sostenibiliat, 
on es van dur a terme xerrades 

breus sobre aïllaments, mobilitat 
sostenible i canvi climàtic, entre 
altres, en aquest darrer cas a 
càrrec del conegut meteoròleg 
de TV3 Francesc Mauri.
A més, la fira es va obrir a les en-
titats locals perquè mostressin 
la riquesa del món associatiu de 
Lliçà d’Amunt. Hi van participar: 
Grup L’Abans, AeroClubRC, 
Lliçà Peruanitos, Associació de 
Gent Gran, Ateneu L’Aliança, la 
protectora d’animals Peluts Lli-
çà i Càritas Lliçà d’Amunt.
La fira va anar acompanyada 
d’activitats paral·leles. Hi ha-
via un racó infantil amb tallers 
i activitats manuals; van actuar 
formacions de l’Escola de Músi-
ca de la Vall del Tenes;  es van 
fer contacontes en anglès; una 
conferència sobre alimentació 
saludable i activitat física; i una 
masterclass de ball, entre altres 
activitats.
Per altra banda, hi havia un 
espai gastronòmic format per 
una barra gestionada pels or-
ganitzadors del Barcelona Beer 
Festival, on es podien degustar 
cerveses artesanes elaborades 
arreu del territori; una barra ges-
tionada pel Gremi d’Hostaleria 
del Vallès Oriental, que va oferir 
una degustació de 7 tapes; i les 

barres de dos restauradors del 
municipi, amb servei de menjar 
i beure.
El dissabte, un cop tancada la 
fira, l’espai gastronòmic va res-
tar obert en horari nocturn per 
poder sopar a l’aire lliure amb 
l’acompanyament d’un concert 
en directe gratuït a càrrec del 
grup The Covers Band.
També es va fer un sopar-de-
gustació a càrrec de Barcelona 
Beeer Festival i el Gremi d’Hos-
teleria del Vallès Oriental, format 
per 5 platets maridats amb 5 
cerveses artesanes, que es va 
traslladar del recinte firal a la 
sala polivalent. Una cinquan-
tena de persones van gaudir 
d’aquest sopar-degustació ser-
vit per l’alumnat del Programa 
de Formació i Inserció (PFI) de 
Cuina i serveis de restauracio 
que s’imparteix al municipi. 
Fira Tenes també va ser el marc 
per acollir la 4a jornada de 
networking a Lliçà d’Amunt, les 
presentacions del nou bus urbà 
híbrid que incorporarà Trans-
ports de  Lliçà d’Amunt (TLA), 
de l’Espai Municipal Can Malé i 
del clúster de cervesa artesana 
Craft Beer, i l’acte de presenta-
ció dels resultats del procés par-
ticipatiu “Dibuixem Can Malé”. 
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Presentació del Bus urbà 
híbrid
En el marc de Fira Tenes, el dissabte 5 de maig, va tenir lloc la 
presentació del Bus urbà híbrid, que properament s’incorporarà a la 
flota de Transports de Lliçà d’Amunt (TLA). 

Transports de Lliçà d’Amunt 
(TLA) va estar present a Fira 
Tenes tot el cap de setmana 
on tenia habilitada una car-
pa informativa del servei i on 
mostrava un bus híbrid com 
els que properament s’incor-
poraran a la flota de TLA. 
El regidor de Transport públic i 
mobilitat, Manel Busquets, va 
fer la presentació del nou bus 
urbà híbrid. El regidor va expli-
car que l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt està dins del Pacte 
d’Alcaldes, un pacte a nivell 
europeu per a l’estalvi ener-
gètic i la cura del medi ambi-
ent. En aquest sentit, l’aposta 
per un bus urbà híbrid és una 
aposta per millorar la contami-
nació de gasos, la contamina-
ció acústica i l’estalvi energè-
tic, ja que amb un bus híbrid hi 
ha un estalvi energètic d’entre 
un 20 i un 30%, va comen-
tar Busquets.  El regidor de 
Transport públic i mobiliat va 
anomenar altres característi-
ques del nou bus urbà: més 
llarg, per solventar problemes 
de capacitat en hores punta, 
ja que es passa de 60 a 92 
places i, per tant, s’ofereix 
la meitat més de servei; més 
amplitud de pas; i més places 

per a persones amb mobilitat 
reduïda.
Manel Busquets també va 
aprofitar aquest parlament per 
anunciar la posada en mar-
xa d’un autobús els caps de 
setmana, festius i durant el 
període estival, un servei molt 
esperat. De fet, el cap de set-
mana de Fira Tenes, TLA va 
posar en servei un bus urbà 
que va alternar el recorregut 
de tres línies per poder acos-
tar els lliçanencs al centre 
urbà i que puguéssin accedir 
al recinte firal, que va servir de 
prova per a la propera posa-
da en marxa d’aquest servei 
en caps de setmana, festius 
i temps estival;  el resultat va 
ser molt positiu, amb un cen-
tenar d’usuaris.   
Les línies que van funcionar 
per Fira Tenes van ser l’A3, 
que va de Can Xicota al cen-
tre urbà, que ja va funcionar 
el mes d’agost passat; l’A21, 
de Ca l’Artigues i Can Salgot 
al centre urbà; i l’A40 de nova 
creació, que va de Can Farell 
al centre urbà.  El servei es-
pecial de transport urbà amb 
motiu de Fira Tenes va funci-
onar el dissabte de 9h a 21h i 
el diumenge de 9h a 15h amb 

una freqüència de pas per les 
parades d’una hora. Els dies 
previs a la Fira, alguns comer-
ços locals van distribuir Bonus 
de transport per aquests viat-
ges específics. De tota mane-
ra, també es van poder utilit-
zar els títols convencionals.   
El regidor de Transport públic 
i mobilitat, Manel Busquets, 
també va anunciar una altra 
millora de TLA, la posada en 
servei de la línia A7 (centre 
urbà- Can Montcau- Grano-
llers) amb una freqüència de 
pas de mitja hora. 
L’acte de presentació del Bus 
urbà híbrid va comptar amb la 
presència del  Conseller de-
legat de l’empresa Sagalés, 
operadora del servei de TLA, 
Ramón Sagalés, que també 
va dirigir unes paraules als as-
sistents. Sagalés va destacar 
les característiques tècniques 
més importants del bus híbrid 
i va dir que aquest era un pri-
mer pas cap a la electrificació 
dels vehicles, la qual cosa en 
aquests moments encara surt 
massar car. El Conseller de-
legat de l’empresa Sagalés 
també va tenir paraules de fe-
licitació per al servei de Trans-
ports de Lliçà d’Amunt. 

Presentació del nou bus urbà híbrid. Carpa de TLA a Fira Tenes. 

Estudi de Mobilitat 
Urbana Sostenible
El regidor de Transport públic i 
mobilitat, Manel Busquets, ho 
va anunciar durant l’acte de 
presentació de l’Espai Munici-
pal Can Malé: l’Ajuntament està 
elaborant un Estudi de Mobili-
tat Urbana Sostenible. Aquest 
estudi, a càrrec d’una empresa 
del sector i subvencionat per la 
Diputació de Barcelona, té per 
objectiu principal la planifica-
ció integrada de les xarxes de 
transport dels nous sectors en 
desenvolupament al municipi: 
centre urbà, Can Montcau i Can 
Malé, a més d’incloure propos-

tes de millora de la mobilitat i 
les xarxes de transport de tot el 
municipi, amb focus en els itine-
raris principals. 
En aquests moments, l’empresa 
encarregada de l’estudi està re-
alitzant el recull d’informació de 
base. Per això, alguns ciutadans 
han estat enquestats sobre els 
seus desplaçaments i hàbits de 
moblitat. La regidoria de Trans-
port públic i mobilitat demana 
la màxima col·laboració de la 
ciutadania per tal d’ajudar en la 
recollida de dades per a la di-
agnosi tècnica. 

Prevenció d’incendis 
forestals 2018
El desbrossament de franges 
perimetrals no es portarà ter-
me aquest any, ja que s’efectua 
cada dos anys i es va realitzar el 
2017. Pel mateix motiu no serà 
obligatori el desbrossament de 
parcel·les privades.
Pel període de màxim risc, que 
va del 15 de juny al 15 de setem-
bre, enguany tornem a comptar 
amb tot un seguit de mesu-
res i actuacions de prevenció 
d’incendis: la difusió d’un Ban 
municipal; el suport al disposi-
tiu local de vigilància i extinció 
d’incendis, proporcionat per 
Protecció Civil de Lliçà d’Amunt 
(dos vehicles, 6-10 efectius, di-
àriament); el Pla de Vigilància 
Complementària d’Incendis Fo-

restals, dirigit per la Diputació 
de Barcelona (ruta diària per 
Santa Eulàlia, Lliçà d’Amunt, 
Lliçà de Vall, entre el 15 de juny-
1 de setembre); el manteniment 
de camins forestals, amb parti-
cipació de l’Ajuntament i l’ADF i 
l’ajut econòmic de la Diputació; 
i el control de fogueres de Sant 
Joan i Sant Pere.
Les parcel·les no edificades en 
mal estat de manteniment tam-
bé poden representar un risc 
d’incendi i sanitari. Per aquest 
motiu es recomana que es con-
tinuï fent el desbrossament tal 
com s’ha fet de manera majori-
tària els darrers anys, tot i que, 
com ja hem comentat, aquest 
any no és obligatori.

Fogueres de Sant Joan 
i Sant Pere
Les persones que vulguin fer fo-
gueres durant aquestes revetlles 
caldrà que sol·licitin autorització 
a l’Ajuntament, com ja s’ha fet 
en d’altres anys. Tanmateix, si es 
produeix una situació d’alt risc 
d’incendi en aquelles dates, la 

Generalitat de Catalunya podria 
decretar la prohibició de totes 
les fogueres. 
Atenció: l’ús de coets pirotèc-
nics està prohibit a TOT el mu-
nicipi per l’alt risc de calar foc al 
caure.
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Presentació de l’Espai 
Municipal Can Malé i del 
Clúster Cerveser
L’àmplia sala polivalent de l’Espai Municipal Can Malé va quedar 
petita per acollir els assistents a la presentació d’aquest recinte 
municipal i del clúster de cervesa artesana Craft Beer.  

Presentació de l’Espai Municial Can Malé. 

Presentació del clúster de cervesa artesana Craft Beer. 

Degustació de cervesa artesanal.

L’Espai Municipal de Can 
Malé, que està generant ex-
pectació des de fa mesos, es 
va presentar públicament du-
rant el cap de setmana de Fira 
Tenes. 
Durant el mateix acte, també 
es va presentar el Clúster de 
Cervesa Artesana Craft Beer, 
al qual l’Ajuntament ha cedit 
un espai a Can Malé per un 
projecte que pretén aglutinar 
els interessos del sector emer-
gent de fabricació de cervesa 
artesana a Catalunya.
A més, a l’inici de l’acte, es va 
fer la presentació pública d’un 
vídeo promocional de Lliçà 
d’Amunt editat per l’Ajunta-
ment.
L’Alcalde, Ignasi Simón, 
després del passi d’un ví-
deo introductori sobre Can 
Malé, va explicar la història 
de l’àmbit discontinu de Can 
Montcau-Can Malé, des de 
la modificació puntual del 
POUM l’any 2008, passant 
per l’aprovació del Pla Parcial 
l’any 2010, i fins a tot el plane-
jament derivat del projecte de 
reparcel·lació i urbanització. 
Simón va xifrar la superfície 
del Polígon d’Actuació Urba-
nístic 17 (polígon industrial de 
Mango més l’Espai Municipal 
de Can Malé): 926.000 metres 
quadrats amb un sostre edifi-
cable de 430.000 metres qua-
drats; també va anomenar les 
superfícies per zones: zona 
industrial (312.00 m2); zona 
comercial-hotelera (17.500 
m2), zona comercial i de ser-
veis (39.000 m2); zona d’equi-
paments públics (30.500 m2); 
espais lliures (340.000 m2); 
i vials, aparcaments i altres 
(185.000 m2).  
Fruit dels aprofitaments ur-
banístics de cessió gratuïta 
del desenvolupament del Po-

lígon d’Actuació Urbanístic 
17, l’Ajuntament es va que-
dar amb 30.426 m2 de zona 
d’equipaments, 127.000 m2 
d’espais lliures que han es-
devingut camps de conreu 
de lloguer i la zona comercial 
hotelera que l’Ajuntament va 
vendre a Mango per un import 
de 16.400.000€. 
La zona d’equipaments  inclou 
les instal·lacions de Biokit a 
Can Malé, que estan formades 
per sis naus i una masia. Bi-
okit  tenia més temps per mar-
xar d’aquestes instal·lacions, 
però al febrer d’aquest any ja 
va signar la cessió de l’espai. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va ex-
plicar que les naus 2 i 5, amb 
un total de 4.780 m2, són per 
a dependències municipals; 
les naus 3 i 4, amb un total de 
8.500 m2, són per al clúster 
cerveser (a l’abril es va signar 
el conveni de cessió); i per a la 
nau 6 amb 2.530 m2 i la masia 
amb 300 m2 s’estan acabant 
de definir els usos a través 
d’un procés participatiu. 
Després del parlament de 
l’Alcalde, centrat en l’Espai 
Municipal de Can Malé, es va 
donar pas a la Directora gene-
ral d’E2C Consulting, Eulàlia 
Clos,  que va explicar com va 
sorgir la idea i es va comen-
çar a treballar amb el projecte 
de crear un clúster cerveser. 
Clos va explicar l’evolució del 
projecte, des de fa dos anys, 
quan es va començar a par-
lar de donar un ús estratègic 
en benefici de la població a 
una part dels equipaments 
de Can Malé i es va posar so-
bre la taula l’opció d’un Parc 
Tecnològic, fins ara, amb la 
constitució d’un clúster de 
cervesa artesana. Es tracta 
d’un projecte de gran inte-
rès per al desenvolupament 

municipal, va dir, ja que Lliçà 
d’Amunt pot esdevenir una lo-
calitat de referència en l’àmbit 
de la cervesa artesanal tant a 
nivell nacional com internacio-
nal. Aquesta nova activitat, va 
afegir, es traduirà en un ampli 
ventall d’avantatges per Lli-
çà d’Amunt: creació de nous 
llocs de treball locals; integra-
ció del sector agrícola local 
donant a aquest col·lectiu una 
nova dimensió i oportunitat; 
pol d’atracció turístic i gas-
tronòmic del municipi; creació 
d’un producte local de refe-
rència; dinamització de la for-
mació en els àmbits cerveser 
i gastronòmic; i col·laboració 
amb universitats i centres de 
treball. 
El regidor de Medi Ambient, 
Francisco León, va ser l’encar-
regat d’explicar la vinculació 
dels pagesos de la zona en el 
projecte, tenint en compte que 
el sector primari és primordi-
al per proveïr de cereals i llú-
pol els artesans cervesers. En 
aquest sentit, el projecte tam-
bé ha de servir per recuperar 
camps de conreu i per donar 
un nou impuls als pagesos, va 
dir el regidor, que va explicar 
les diverses actuacions que 
l’Ajuntament està duent a ter-
me en aquest sentit, com la 
promoció de plantacions de 
cereals i llúpol. 
Per altra banda, el regidor de 
Transport públic i mobilitat, 
Manel Busquets, va parlar 
dels accessos a l’Espai Mu-
nicipal de Can Malé i va diu 
que l’Estudi de Mobilitat Ur-
bana Sostenible que s’està 
fent englobarà els tres sectors 
del municipi en desenvolu-
pament: la zona centre, Can 
Montcau i Can Malé, que por-
taran més trànsit rodat i pea-
tonal, així com la connectivitat 

amb els barris. 
Finalment, el President del 
clúster de cervesa artesana i 
Director general d’Art Cerve-
ser de Canovelles, Joan Rota, 
va fer la presentació del Craft 
Beer Cluster, del qual formen 
part 7 empreses, de petites di-
mensions però molt il·lusiona-
des, que veuen en el projecte 
de Can Malé una oportunitat 

per desenvolupar-se. Rota va 
donar les gràcies a l’Ajunta-
ment.
L’acte, que va estar amenitzat 
per dues alumnes de l’Escola 
de Música de la Vall del Tenes, 
Alba Sánchez i Olga Heredia, 
va acabar amb un piscolabis 
amb productes locals i una 
degustació de cervesa artesa-
nal. 
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Presentació dels resultats 
del procés participatiu 
“Dibuixem Can Malé”
En el marc de Fira Tenes, el dissabte 5 de maig, també va tenir lloc 
la presentació dels resultats del procés participatiu realitzat amb les 
entitats locals per definir els usos i la distribució de la part de l’Espai 
Municipal Can Malé destinat a les associacions. 

L’Espai Municipal Can Malé es-
devé una oportunitat per tenir 
al nostre municipi un espai de 
referència  per a la ciutadania. 
La gran superfície que té per-
met diversos usos que seran de 
gran interès municipal. L’Ajun-
tament ha decidit que una part 
de l’Espai Municipal Can Malé, 
la primera planta de la nau 6, es 
destini a espai per a les entitats 
de Lliçà d’Amunt.
Durant el mes d’abril es va portar 
a terme un procés participatiu 
amb les entitats locals amb l’ob-
jectiu d’implicar-les en la defini-
ció dels usos d’aquest nou espai 
de referència social i cultural per 
al municipi i de dissenyar-ne i 
distribuir-ne la superfície segons 
les necessitas de cadascuna. Hi 
van participar 10 entitats espor-
tives i 20 entitats socioculturals. 
El procés participatiu va constar 
de quatre sessions:
- 13 i 14 d’abril:  es va fer un ta-
ller amb les entitats esportives i 
un altre amb les socioculturals 
per detectar les seves necessi-
tats.
- 19 d’abril: aquest taller es va 
fer conjuntament entre les enti-
tats esportives i socioculturals. 
Es van fer quatre grups i ca-
dascun van fer les propostes de 
distribució de les sales segons 
el tipus d’ús. Les propostes 
més comuns van ser d’espais 
destinats a activitats i assajos, 
de magatzem, despatxos i for-
mació. El resultat del taller va 
ser un plànol amb la distribució 
d’aquests espais.
Aquest procés participatiu, or-
ganitzat des de la regidoria de 
Participació i transparència de 

l’Ajuntament, s’ha fet a través de 
l’empresa Re-Gen, en col·labo-
ració amb la Diputació de Bar-
celona, que ha subvencionat el 
projecte amb 10.200€. 
En el marc de Fira Tenes, el dis-
sabte 5 de maig, va tenir lloc la 
presentació dels resultats del 
treball realitzat per les entitats 
locals durant el procés partici-
patiu. 
El regidor de Participació i trans-
parència, Francisco León, va ser 
l’encarregat de presentar l’acte, 
que també va comptar amb re-
presentants de la Diputació de 
Barcelona i de l’empresa Re-
Gen. 

La proposta resultant contem-
pla bàsicament una distribució 
basada en espais destinats a 
dos sales polivalents grans per 
albergar activitats i assajos, in-
sonoritzades per permetre acti-
vitats amb música sense causar 
molèsties a la resta d’usuaris i 
activitats; espais de magatzem; 
despatxos compartits; i aules 
per a formació i tallers.
El resultat obtingut servirà com 
a base per realitzar un projec-
te tècnic que tingui en compte 
les propostes realitzades en el 
procés participatiu i continuar 
treballant fins que l’espai per a 
entitats pugui executar-se.  

Presentació dels resultats del procés participatiu. 

Procés participatiu. 

Com cada any, al mes de juny 
els Centres Cívics Municipals 
celebren una festa de cloen-
da de les activitats que s’hi 
han fet durant la temporada. 
En aquesta festa, les entitats, 
col·lectius i grups d’usuaris i 
usuàries fan exposicions de 
treballs dels tallers (pintura, 
treballs manuals, puntes de 
coixí, patchwork...) a l’interi-
or del centre cívic i exhibici-

ons dels cursos (ball en línia, 
balls de saló i llatins, zumba,  
gimnàstica, ioga...) a l’exte-
rior.
Dates i horaris de les cloen-
des:
- Centre Cívic Ca l’Artigues: 
divendres 8 de juny a partir 
de les les 18h
- Centre Cívic Palaudàries: 
divendres 15 de juny a partir 
de les les 18h.

Festa de cloenda d’activitats 
als Centres Cívics

Curs de cultura general bàsica

Horari: dimarts, de19.30 a 21 h

Lloc: Centre Cívic Palaudàries

Informació i inscripcions: Centre Cívic Palaudàries

Curs de cultura 
general bàsica
Història del cosmos, la Terra, geografia, aritmètica i 
geometria, naturalesa, ortografia, formació professional

Des del mes d’octubre de l’any 
passat, al Centre Cívic de Pa-
laudaries, es va iniciar una nova 
activitat: Curs de Cultura Gene-
ral Bàsica. Aquesta activitat està 
dirigida a tots els públics que 
vulguin recordar o ampliar conei-
xements sobre cultura general 
bàsica on es tracten diferents 
matèries: història, ciències, litera-
tura, matemàtiques, etc.
La durada és de gener a juny i de 
setembre a desembre.
És una activitat gratuïta que es fa 
els dimarts de 19:30h a 21h.
Les persones docents que fan 
l’activitat ho fan de forma volun-
tària, amb l’única motivació de 
compartir els seus coneixements 
amb els altres. Des de l’Ajunta-
ment i, concretament, des de 
la regidoria de Centres Cívics i 
Locals Socials es valoren molt 
aquestes iniciatives ciutadanes 
d’oferir serveis i coneixements 
de forma voluntària i gratuïta, una 
forma de compartir i relacionar-se 
que dóna sentit als barris i equi-
paments de proximitat com són 
els centres cívics. Agraïm molt 
sincerament a les dues perso-

nes voluntàries, Valentín García i 
Aurelio Albacete, la seva dedica-
ció, i animem i convidem a fer el 
mateix a totes les persones que 
tinguin iniciatives com aquestes.
Les persones interessades a par-
ticipar en aquest curs de cultura 
general bàsica s’han de dirigir al 
Centre Cívic Palaudàries:
Adreça: c/ Segre, 65
Telèfon: 938 646 010
Correu electrònic: cc.palaudari-
es@llicamunt.cat
Horari: de 15:00 a 21:00 hores



juny_ 2018_ 9

notícies de l’Ajuntament

Dia Mundial del Medi 
Ambient i Setmana de 
l’Energia Sostenible
Per tal de posar de relleu la 
greu situació ambiental al 
món, l’any 1972 l’Assemblea 
General de les Nacions Uni-
des va declarar el dia 5 de 
juny com a Dia Mundial del 
Medi Ambient. 
L’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
organitza pel mes de juny di-
verses activitats, coincidint 
també amb la Setmana Euro-
pea de l’Energia Sostenible, 
relacionades amb el respecte i 
millora del nostre entorn:
- “Digues la teva, natural-
ment”:
Com en anys anteriors, l’alum-
nat de 5è de primària de les 
escoles de Lliçà participen en 
un concurs de petites reflexi-
ons sobre medi ambient. Les 
millors frases seran seleccio-
nades i retolades en els auto-
busos urbans.
- Recull de llibres especialit-
zats a la Biblioteca Ca l’Oli-
veres.
- Punt d’Informació Energè-
tica: 
El diumenge dia 10 de juny 

s’instal·larà un Punt d’Infor-
mació Energètica al mercat 
setmanal, a l’avinguda dels 
Països Catalans cantonada 
amb carrer de l’Aliança. Una 
informadora ens proporcio-
narà dades i recursos per re-
duir el consum d’energia a la 
nostra llar i sobre com poder 
aprofitar les fonts d’energia 
renovable.
- “Fem dissabte al riu Te-
nes!”:
Campanya de recollida de 
brossa al riu Tenes, dins la 
campanya europea Let’s Cle-
an Europe!. Es farà el dissabte 
16 de juny, de 9h a 13h, amb 
trobada al Pinar de la Riera. 
A l’acabar el servei municipal 
recollirà els residus i es porta-
ran a la deixalleria municipal, 
on es farà la selecció de les 
fraccions. Cal portar calçat 
adequat, gorra i protector so-
lar. En cas de pluja se suspen-
drà l’acte. Per participar-hi cal 
inscriure’s prèviament: ajunta-
ment@llicamunt.cat / 93 841 
52 25. 

Aposta per la producció 
agrària ecològica
Lliçà d’Amunt afegirà unes 100 hectàrees de terrenys a l’agricultura 
ecològica.

El passat mes de març va sor-
tir a concurs l’explotació de 
diferents finques agrícoles de 
propietat municipal: una part 
de les finques de Can Dunyó, 
que es destinaran a la pro-
ducció d’horta ecològica i a 
la producció de llúpol de pro-
ducció ecològica; una finca a 
Ca l’Esteper; i una altra finca 
a Can Feu.
La Junta de Govern Local del 
passat 9 d’abril va acordar ad-
judicar, de manera provisional, 
el contracte de l’arrendament 
per a l’ús privatiu d’aquests 
finques municipals per a ús 
de conreu a diferents licita-
dors per diferents preus: Lot 1 
(fracció de 2.571 hectàrees de 
la finca 301 situada al paratge 
de Can Dunyó); Lot 2 (fracció 
de 2.909 hectàrees de la finca 
301 situada al paratge de Can 
Dunyó); Lot 3 (fracció de fin-
ca situada al paratge de Can 
Feu); Lot 4 (fracció de finca 
situada al paratge de Ca l’Es-
teper). 
En relació a les finques de 
Can Dunyó, recordem que, 
amb l’aprovació del sector de 
Can Montcau, l’Ajuntament 
va rebre aproximadament 28 
hectàrees de terrenys agríco-
les en aquesta zona, on, per 
motius ambientals, socials i 
econòmics, s’ha volgut impul-

sar una conversió d’aquests 
terrenys agrícoles a la produc-
ció agrària ecològica. 
La Fundació Catalunya-La Pe-
drera, amb qui l’Ajuntament va 
signar un conveni, ha ajudat a 
la planificació agrícola de les 
finques de Can Dunyó i podria 
ajudar al finançament i exe-
cució d’alguns projectes que 
se’n derivin. 
Els productes obtinguts 
d’aquestes finques seran far-
ratge, destinat a alimentar va-

quest de llet d’una producció 
ramadera situada en una finca 
veïna, hortalisses i llúpol. 
Aquest procés de conversió 
de terrenys agrícoles a pro-
ducció agrària agrícola ha pro-
vocat que, en altres terrenys 
agrícoles de l’entorn menats 
pels mateixos explotadors o 
per d’altres, s’hagi fet aquesta 
mateixa conversió, de manera 
que la suma total de terrenys 
que faran aquest canvi s’apro-
pa a les 100 hectàrees.

Recordem que l’Ajuntament, a 
través del Servei de Consum 
de la Diputació de Barcelona, 
ofereix un espai d’assessora-
ment per a consultes relacio-
nades amb clàusules abusi-
ves en préstecs hipotecaris. 
Aquest assessorament va a 
càrrec del Col·legi d’Advocats 
de Granollers. 
Aquest espai, que es va inici-
ar el darrer trimestre de l’any 
2017, ha tingut continuïtat. 
Els propers dies que atendrà 
seran: 19/06, 17/07, 18/09, 

23/10, 20/11 i 18/12, de 9.30 h 
a 13.30 h. 
Per accedir-hi s’ha de sol·lici-
tar cita prèvia trucant a l’Oficina 
Municipal d’Informació al Con-
sumidor (OMIC): 938 415 225, 
extensió 220. 

Servei de consulta sobre 
les clàusules abusives en 
préstecs hipotecaris

Local de 
lloguer al 
Mercat de 
Ca l’Artigues

Per Llogar

c / Matarranya, 3
Barri de Ca l’Artigues 
 

23,80 m2

Per Llogar

c / Matarranya, 3
Barri de Ca l’Artigues 
 

23,80 m2

Per Llogar

c / Matarranya, 3
Barri de Ca l’Artigues 
 

23,80 m2
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La cria d’aus per a autoconsum a Catalunya

Les explotacions d’autoconsum, 
particularment les avícoles, for-
men part d’una activitat tradicio-
nal, molt arrelada a l’entorn rural, 
i ateses les seves característi-
ques, és evident que els requeri-
ments necessaris per realitzar 
l’activitat ramadera no poden ser 
els mateixos que els establerts 
per a les explotacions que co-
mercialitzen la seva producció.
Tanmateix, aquestes explota-
cions d’autoconsum no estan 
exemptes de perills sanitaris i 
de salut pública, i poden con-
vertir-se, sota determinades 
circumstàncies, en una font 
potencial de focus de malalties 
comprometent la sanitat i la via-
bilitat de la resta d’explotacions 
avícoles, com va ser el cas del 
brot d’influença aviària de l’any 
2017 a Catalunya. 
Amb l’objectiu de minimitzar els 
riscos esmentats, és necessari 
recordar la importància de dis-
posar d’un adequat registre i 
censat dels animals presents a 
les explotacions d’autoconsum, 
aplicant unes condicions de fle-
xibilitat ateses les seves carac-

terístiques. En aquest sentit, el 
Decret 40/2014, de 25 de març, 
d’ordenació de les explotacions 
ramaderes, estableix la inscrip-
ció al registre de les explotacions 
avícoles d’autoconsum mitjan-
çant el tràmit de comunicació. Hi 
ha l’obligació d’inscriure aques-
tes activitats al Registre d’explo-
tacions ramaderes de Catalunya 
a l’Oficina Comarcal del DARP 
corresponent. 
Per altra banda, la normativa 
vigent sobre ordenació d’explo-
tacions estableix determinats 
requeriments que no són apli-
cables a les instal·lacions d’aus 
d’autoconsum, però amb la fi-
nalitat de garantir les condicions 
de bioseguretat de les mateixes, 
és necessari requerir a aquestes 
explotacions  disposar de mit-
jans o instal·lacions per poder 
confinar les aus, especialment 
en situacions d’especial risc sa-
nitari.
Ateses les singularitats de l’avi-
cultura, per inscriure les instal-
lacions, el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació (DARP) ha elaborat 

un Full de declaració de dades 
d’explotacions d’autoconsum, 
juntament amb una instrucció, i 
el tríptic informatiu “La cria d’aus 
per a autoconsum a Catalunya”.
Aquesta documentació la podeu 
trobar al web del DARP a l’enllaç 
següent:

La tinença d’un nombre reduït d’aus de corral per part de particulars per a l’autoconsum familiar de carn i ous es 
regeix per la normativa que regula l’ordenació de les explotacions ramaderes. Cal complir uns requisits mínims 
que garanteixin la sanitat animal i la innocuïtat d’aquests productes. També cal complir l’ordenança de tinença 
d’animals, que defineix les aus de corral com a animals diferents dels domèstics de companyia i en regula les 
condicions de tinença en sòl urbà.

http://agricultura.gencat.cat/au-
toconsumaus
Es consideren explotacions aví-
coles d’autoconsum aquelles 
on es crien aus amb destina-
ció exclusiva al consum familiar 
amb una capacitat inferior a 0,20 
Unitats de bestiar. En cas d’avi-

cultura de carn no poden so-
brepassar els 210 Kg de pes viu 
a l’any, el que correspon a una 
capacitat de entre 50 i 70 po-
llastres/any segons el pes dels 
animals i en cas d’avicultura de 
posta a una capacitat de 32 ga-
llines ponedores.
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Nou sistema per a la recollida d’oli de 
cuina usat

L’oli de cuina és un residu que 
cal tractar adequadament ja que 
pot contaminar l’aigua i embus-
sar el clavegueram. A més, es 
pot reciclar fàcilment i esdevenir 
un combustible: el biodièsel.
Fins ara les deixalleries han es-
tat l’indret on es podia portar l’oli 
de cuina usat, tant la del centre 
com la de Palaudàries, però 
els resultats de la recollida (uns 
3.000 litres/any) és millorable 
i, des de la Regidoria de Medi 
Ambient s’ha optat per comple-
mentar la recollida a les deixa-
lleries amb contenidors situats 
a la via pública. D’aquesta ma-
nera, les famílies tindran un punt 
més proper als seus domicilis 
per poder portar l’oli de cuina 
usat.
Apropant aquest servei, l’Ajun-
tament espera que cada vega-
da siguin més els ciutadans que 
reciclin els olis que fan servir per 
cuinar.
A partir d’aquesta instal·lació, ja 
es pot fer ús del servei. Aquests 
contenidors incorporaren unes 
senzilles instruccions de com 

utilitzar-los:
Cal dipositar l’oli dins una am-
polla de plàstic ben tapada. No 
s’han d’utilitzar ampolles o reci-
pients de vidre. 
Només és per oli vegetal, no per 
oli de cotxe. 
Els nous punts de recollida se-
lectiva d’oli de cuina usat estan 
situats a: 
Davant del Pavelló d’Esports 
(centre urbà) 
Carrer de l’Aliança (centre urbà) 
Carrer del Matarranya - Mercat 
municipal de Ca l’Artigues (Ca 

l’Artigues) 
Carrer de l’Empordà - super-
mercat Condis (Ca l’Estaper) 
Passeig de Sant Valerià - vora 
del supermercat Condis (Can 
Salgot) 
Passeig de Can Salgot - vora 
del supermercat Condis (Can 
Salgot) 
Vial de l’escola Miquel Martí i Pol 
(Palaudàries). 
Properament, s’instal·larà un 
vuitè contenidor a la zona del 
CAP - supermercat Bon Preu (la 
Cruïlla). 

A mitjan abril es van instal·lar set contenidors per a la recollida d’oli 
de cuina usat, repartits estratègicament a set punts del municipi, que  
complementaran la recollida a les dues deixalleries, amb l’objectiu 
de millorar les xifres de reciclatge d’aquest residu. 

El període d’activitat del mosquit 
tigre a Catalunya comprèn des 
del mes de maig fins al mes de 
novembre. El més efectiu per con-
trolar la plaga d’aquest mosquit 
és evitar la posta d’ous i el crei-
xement de les seves larves aquàti-
ques, i eliminar tots els punts d’ai-
gua on pot créixer.
Característiques
El mosquit tigre adult fa entre 2 i 
10 mm. Se’l reconeix per les rat-
lles blanques al cap i al cos. Els 
ous i les larves viuen en petites 
masses d’aigua estancada, en 
àrees exteriors, properes a la pre-
sència humana. No els agrada po-
sar els ous en aigües en moviment 
ni en masses d’aigua grans. Volen 
només fins a uns 400 metres del 
lloc de cria. 
És actiu sobretot de dia i princi-
palment a l’exterior de les cases, i 
s’amaga en àrees ombrívoles. 
Efectes
L’efecte negatiu d’aquesta es-
pècie sobre la població és una 
pèrdua de la qualitat de vida a 
causa de les nombroses picades 
i, encara que els riscos sanitaris 
per transmissió de malalties són 
molt reduïts, no són absents, ja 
que a Itàlia es va detectar un brot 
de Chikungunya, malaltia que té 
com a vector el mosquit tigre asi-
àtic. El virus del Zika també es 
pot contagiar a través d’aquest 
mosquit. Existeix el risc d’altres 
danys econòmics indirectes sobre 
el turisme, l’activitat industrial o 
el mercat immobiliari, així com la 
incidència ambiental sobre la bio-
diversitat, per desplaçament d’es-
pècies autòctones.
Prevenció
La prevenció és el millor mètode 
de control d’aquest mosquit. El 
més important i efectiu és evitar 
la posta d’ous i el creixement de 
les seves larves aquàtiques, i eli-
minar tots els punts d’aigua on pot 
créixer. L’aplicació d’insecticides 
sobre el mosquit adult no és un 
mètode eficaç per controlar-ne la 
plaga. Per això, cal evitar les acu-
mulacions d’agua a casa:

- Buidar dos cops per setmana els 
recipients de l’exterior que puguin 
acumular aigua: joguines, cen-
drers, gerros, galledes, plats sota 
els testos, plats d’animals domès-
tics, piscines de plàstic, etc. 
- Buidar dos cops per setmana o 
tapar amb tela mosquitera espes-
sa els safareigs i les basses peti-
tes. 
- Evitar acumulacions d’aigua en 
zones de drenatge o canals de 
desguassos.
- Evitar els forats i les depressions 
del terra on es pugui acumular ai-
gua i tapar els forats dels troncs 
d’arbres omplint-los de sorra. 
- Eliminar l’aigua dels recipients 
on trobem larves del mosquit.
Podem evitar l’entrada del mos-
quit als edificis instal·lant teles 
mosquiteres que n’impedeixin el 
pas per finestres, portes i altres 
obertures.
Per evitar les picades és recoma-
nable que porteu roba de màniga 
llarga i pantalons llargs (millor si 
són de color clar), així com mit-
jons. 
Per curar les picades renteu i des-
infecteu bé la zona de la picada. 
El tractament és simptomàtic; en 
cas que persisteixin les molèsties 
consulteu el vostre metge.
Si opteu per utilitzar un repel·lent 
cal:
- Fer-lo servir només a l’exterior i 
durant el temps necessari, i com-
plir estrictament les instruccions 
d’ús, especialment el nombre 
d’aplicacions diàries permeses.
- No aplicar-lo en nens menors de 
2 anys. En nens més grans s’evi-
tarà sempre que es pugui i mai no 
es posarà a les mans dels infants, 
ja que se les poden portar a la 
boca o als ulls.
- No és aconsellable aplicar-lo a la 
roba.
- Quan ja no sigui necessari el re-
pel·lent, cal netejar bé la pell amb 
aigua i sabó.
- Si presenteu algun tipus de reac-
ció a la pell, renteu-vos bé la zona 
amb aigua i sabó, i consulteu el 
vostre metge.     

Prevenció per al control del 
mosquit tigre

Previsió d’escolarització per al proper curs
Tot i que en el moment de tan-
cat l’edició d’aquest butlletí 
no s’havien publicat les llistes 
definitives d’alumnat admès en 
els centres educatius, podem 
dir que,  en un primer moment, 
hi ha hagut 78 preinscripcions 
a P3 d’una oferta inicial de 100 

places i 178 preinscripcions de 
1r d’ESO d’una oferta inicial de 
172 places.
Per tant, l’oferta de places 
s’ajusta a la demanda pel que 
fa al  P3 de les escoles d’edu-
cació infantil i primària, però a 
secundària hi ha hagut una de-

manda superior a l’oferta.
Pel que fa a les dues escoles 
bressol municipals s’oferien 86 
places i a data de tancament 
d’edició d’aquest butlletí s’ha-
vien rebut 92 preinscripcions. 
Per tant, es preveu l’ampliació 
de grups. 

Període de matriculació escolar
· Educació infantil, primària i 
secundària: del 21 al 27 de juny

· Batxillerat: del 4 a l’11 de 
juliol

· Escoles Bressol: del 4 al 8 
de juny 
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Primera trobada de polítics i 
polítiques de la Vall del Tenes
Més de 30 persones es van reunir el passat 24 d’abril a la primera 
“Trobada de polítics i polítiques de la Vall del Tenes”. 

Els participants a la jornada van 
poder apropar-se als diferents 
serveis amb que compta la 
Mancomunitat, així com conèi-
xer el nou projecte de l’Escola 
de Persones Adultes. La escola 
obrirà las seves portes el mes 
de setembre al mateix espai 
on es va realitzar l’acte, l’anti-
ga escola Sant Baldiri de Lliçà 
d’Amunt.
La trobada, organitzada per la 
Mancomunitat de la Vall del Te-
nes, va ser presentada per la 
directora general dels serveis, 
Tere Rovira i l’exposició de la 
situació de la Mancomunitat va 
anar a càrrec del seu president, 
Joan Galiano.
El president de la Mancomu-
nitat i alcalde de l’ajuntament 
de Bigues i Riells, en la seva 
intervenció, va presentar els di-
ferents serveis, fent un resum 
de la seva activitat i destacant 
el gran valor que té en la impli-
cació del territori. Actualment 
es troben en funcionament l’Es-
cola de Música, el Servei de 
Empresa i Ocupació, el Progra-
ma de Prevenció de Drogues, 

el Servei de Dones Juristes, el 
Bus Exprés i l’Institut de la Vall 
del Tenes.
Joan Galiano va assenyalar 
també la importància de la 
Mancomunitat com a ens que 
permet el desenvolupament de 
serveis que resultarien menys 
viables si fossin escomesos in-
dependentment pels municipis. 
En aquest sentit, va remarcar 
que la Mancomunitat, que es 
troba avui en dia en el seu millor 
moment, converteix a la Vall del 
Tenes en la tercera força a nivell 
de població de la nostra comar-

ca amb més de 37.000 habi-
tants (per darrere de Granollers 
i Mollet) i la primera en extensió.
Posteriorment, el tècnic de la 
Mancomunitat, David Sanitjas, 
va presentar els vídeos promo-
cionals de l’ens, que es podran 
veure pròximament a la nova 
pàgina web i al canal de You 
Tube de la Mancomunitat.
Després de la presentació es 
va poder gaudir d’un refrigeri. 
L’ambient distès i proper es va 
mantenir en tota la trobada i va 
afavorir la interacció entre els 
diferents assistents.

Preinscripcions

La Mancomunitat 
respon
En vista de la situació dels Centres d’Atenció 
Primària de la Vall del Tenes, els quatre 
alcaldes han adreçat una carta al cap de 
salut pública del Vallès Oriental per tal de 
trobar solucions. 

Els alcaldes de la Mancomuni-
tat de la Vall del Tenes, en vista 
dels problemes de prestació de 
serveis als Centres d’Atenció 
Primària de la Vall del Tenes a 
causa de la manca de profes-
sionals, han decidit adreçar-se 
per carta al Servei de Salut Pú-
blica al Vallès Oriental.
Joan Galiano, President de la 
Mancomunitat de la Vall del Te-
nes i alcalde de Bigues i Riells; 
Ignasi Simón, alcalde de Lliçà 
d’Amunt; Xavier Serrate, alcal-
de de Lliçà de Vall, i Francesc 
Bonet, alcalde de Santa Eulàlia 
de Ronçana, han elaborat un 
escrit dirigit a Jordi Camp, cap 
de salut pública del Vallès Ori-
ental, per tal de trobar una res-
posta per la situació actual.
Els Centres d’Atenció Primària 
dels municipis de la Vall del Te-
nes pateixen, des de fa temps, 
problemes en la prestació dels 
seus serveis a causa de la man-
ca de professionals que afecta 
quasi 40.000 usuaris. A la carta, 
els quatre alcaldes dels qua-
tre municipis que conformen 
la Mancomunitat de la Vall del 
Tenes han volgut mostrar el seu 
suport als treballadors, a les di-
reccions i a les coordinacions 
dels Centres d’Atenció Primària 
de la Vall del Tenes. D’altra ban-
da, han emplaçat el responsa-
ble del Servei de Salut Pública 
al Vallès Oriental a “prendre les 
mesures adients per tal de tro-
bar una sortida a les circums-
tàncies actuals”.
De la mateixa manera, els ajun-
taments de Bigues i Riells, Lliçà 
d’Amunt, Lliçà de Vall i Santa 
Eulàlia de Ronçana s’han posat 
a disposició del cap del Servei 
de Salut Pública al Vallès Orien-

tal: “per tal d’ajudar: des d’in-
formar de la situació que viuen 
els Centres d’Atenció Primària 
del territori, fins a fer pressió per 
tal de resoldre aquesta situació 
aliena als veïns de la Vall del Te-
nes”.
Tots quatre alcaldes coincidei-
xen en el fet que el silenci ad-
ministratiu “no afavoreix ni als 
ciutadans, ni als professionals, 
ni a les institucions”. Per aquest 
motiu, han decidit coordinar-se 
amb els Centres d’Atenció Pri-
mària per tal d’organitzar unes 
jornades informatives amb l’ob-
jectiu que tothom pugui conèi-
xer la situació actual i les seves 
causes.
Joan Galiano, president de la 
Mancomunitat de la Vall del Te-
nes i alcalde de Bigues i Riells, 
ha definit així la posició dels 
ajuntaments de la Mancomuni-
tat: “Malgrat que no tenim com-
petències en sanitat, per als 
ciutadans som la primera por-
ta on trucar quan alguna cosa 
no funciona. Davant de l’allau 
d’informació i queixes rebudes, 
els ajuntaments hem decidit ac-
tuar per posar de manifest les 
circumstàncies actuals i trobar 
una solució. Els ciutadans no 
poden patir per un error estruc-
tural de cobriment de places, 
i menys, si es tracta del tercer 
nucli amb més densitat de po-
blació del Vallès Oriental”.
De fet, els ajuntaments de Bi-
gues i Riells, Lliçà d’Amunt, 
Lliçà de Vall i Santa Eulàlia de 
Ronçana tenen previst reu-
nir-se amb caràcter d’urgència 
amb els responsables del De-
partament de Salut per tal de 
treballar per canviar la situació 
actual.  

El període de preinscripcions 
al curs 2018-2019 de l’Escola 
de Música de la Vall del Tenes 
és del 21 de maig a l’1 de juny 
(horari: de 16h a 20h). Tel. 93 
841 48 86.
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Mural del projecte Espai Creix al Parc de 
Can Godanya

Presentació del nou local 
d’“El Rebost” La regidoria d’Acció Social, a 

través de l’Espai Creix, situ-
at al Parc de Can Godanya, 
iniciarà el proper juliol un nou 
projecte anomenat “Volunta-
riat jove”, adreçat al jovent 
major de 16 anys del muni-
cipi interessat a iniciar-se en 
el voluntariat a nivell personal 

o professional. Aquest pro-
jecte els donarà la formació 
i l’acompanyament necessa-
ris. 
Per participar-hi cal omplir un 
formulari que trobaràs al web 
municipal. Els organitzadors 
es posaran en contacte amb 
els interessats. 

Projecte de Voluntariat jove

Mes informació:

De dimarts a dissabte de 16 a 20 h
T. 936 115 021
c. La Fàbrica s/n

A www.llicamunt.cat trobaràs l’enllaç Voluntariat Jove, on 
pots omplir l’enquesta amb les teves dades i ens posarem en 
contacte amb tu.

Els matins del mes de juliol, 
per a joves a partir de 16 anys

Vols fer 
voluntariat a 
Lliçà d’Amunt?

Apunta’t!Els Joves de l’Espai Creix con-
tinuen treballant en el seu crei-
xement personal, responent 
als objectius d’aquest centre 
d’acompanyament juvenil situat 
al Parc de Can Godanya, que la 
regidora d’Acció Social va po-
sar en marxa ara fa 2 anys. 
Uns dels objectius és el tre-
ball col·laboratiu i l’adquisi-
ció de consciència cívica. Per 
aquest motiu, es va iniciar el 
projecte de cura i reforma del 
Parc de Can Godanya, que 
ells ocupen en part.

La millora del Parc recau en 
bona part en el seu esforç i la 
seva iniciativa, des de la revi-
sió del bon estat de les instal-
lacions fins a petits projectes 

de reparació. 
En aquest marc, es va gene-
rar la dignificació de les pa-
rets del centre, incorporant 
vinils al mòduls i fent el gran 
mural que identifica al pro-
jecte Espai Creix. 
La regidoria d’Acció Social dóna 
les gràcies a l’artista Pancho 
Rodríguez, que va tutoritzar la 
creació del mural, i vol reco-
nèixer l’esforç de tots els joves 
que, en poc més de dos mesos, 
han aconseguit fer una entrada 
al centre a tot color. 

“El Rebost”, situat a l’Espai Municipal Can Malé, emmagatzema i 
lliura aliments a famílies amb dificultats econòmiques del municipi. 

“El Rebost”, nou nom per al Banc 
d’Aliments de Lliçà d’Amunt, ha 
passat d’ubicar-se en un local 
del carrer Sala Ambròs a un nou 
local situat a l’Espai Municipal 
Can Malé, a la primera planta de 
la nau 6, on hi ha diferents sales 
que sumen una superfície total 
de 274,40 m2, que s’han ade-
quat per a l’emmagatzematge i 
la recollida d’aliments. 
La presentació oficial d’aquest 
nou local va tenir lloc el passat 
15 de maig. L’acte va comptar 
amb el descobriment d’una pla-
ca a càrrec de l’Alcalde, Ignasi 
Simón, i el Mossèn del poble, 
Aaron de Larrazabal, els quals 
van dirigir unes paraules als as-
sistents, juntament amb el Coor-
dinador del Banc d’Aliments del 
Vallès Oriental, Ramon Mora. Els 
tres van tenir paraules d’agra-
ïment a tots els implicats en 
aquest projecte de solidaritat, 
que van desitjar que sigui caduc, 
la qual cosa indicarà que tothom 
té solventada la necessitat bàsi-
ca de l’alimentació.

El Banc dels Aliments de Lliçà 
d’Amunt, promogut per la Parrò-
quia de Sant Julià, està gestionat 
per Càritas Parroquial i la regido-
ria d’Acció Social de l’Ajunta-
ment, que hi aporten voluntaris, 
diners i mitjans logístics. 
Els voluntaris són el motor d’”El 
Rebost”. Hi ha 15 persones vo-
luntàries que van a buscar els ali-
ments a diferents donants (Fun-
dació El Xiprer de Granollers, el 
Banc d’Aliments de Barcelona, 
Creu Roja (programa d’ajuda eu-
ropea), entitats locals, empreses 
del poble, particulars, el Gran 
Recapte anual...), gestionen l’es-

toc d’aliments i en fan el lliura-
ment a les persones usuàries. 
Els beneficiaris, unes 144 famí-
lies  (364persones) amb dificul-
tats econòmiques del municipi, 
venen mensualment a recollir 
aliments per tot el mes; cada 
setmana s’atén una mitjana de 
36 famílies. 
L’any 2017 es van lliurar uns 
70.722 kg. d’aliments; una mit-
jana de 1.473 kg. a la setmana. 
Els assistents a la presentació 
del nou local d’”El Rebost” van 
visitar-ne les instal·lacions i van 
escoltar les explicacions sobre la 
gestió d’aquest equipament. 

Acte de presentació del nou local d’”El Rebost”. 
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L’objectiu del projecte és el foment de l’art urbà.  

Inaugurat el projecte 
Graff’Art

La regidoria de Joventut va 
posar en marxa, el passat 
mes d’abril, el projecte ar-
tístic Graff’Art amb una gran 
pintada de graffitis al mur ha-
bilitat del Patinòdrom de Ca 
l’Estaper. 
L’activitat va incloure exhi-
bició de graffitis amb artis-
tes del municipi, una batalla 
de galls amb el grup local 
Upperfree, música i berenar 
per als assistents.
El projecte Graff’Art té com 
a objectiu principal fomentar 
l’art urbà a Lliçà d’Amunt, ha-
bilitant murs per pintar graffi-
tis de manera legal i gratuïta. 
Aquelles persones que vul-
guin pintar lliurement han 
d’adreçar-se a l’Espai Jove El 
Galliner o al web www.espai-
jovegalliner.cat.

Pintada de graffitis.

Batalla de galls. 

Espai Jove El Galliner

TARDES CREATIVES
Dimecres 6 de juny
Vols lluir un clauer ben origi-
nal per aquest estiu? Doncs, 
vine i t’ensenyarem com fer 
clauers amb pasta de fimo.

TARDES A L’ERA
Divendres 8, 22 i 29 de juny
Arriba l’estiu i des del Ga-
lliner volem aprofitar el bon 
temps per passar les tardes 
dels divendres a l’era, on 
podrem gaudir de zona “chill 
out”, espai de jocs, tallers 
de cuina refrescants i moltes 
més coses. No t’ho perdis!

CUINA JOVE
Dimecres 13 de juny
Vols aprendre a cuinar? Un 
cop al mes realitzem tallers 
de cuina jove, receptes fàcils 
i ràpides per cuinar sense pa-
res. Aquest mes farem san-
dwichs ràpids i nutritius per 
suportar la calor de l’estiu. 

TORNEIG DE PS4
Dimecres 27 de maig
Vine amb els teus amics i 
amigues i participeu al tor-
neig! El guanyador rebrà un 
premi! Per poder realitzar el 

torneig hem de ser un mí-
nim de 8 participants i el joc 
per al torneig el triarem amb 
tot els participants. No t’ho 
perdis! 

CURS DE PREMONITO-
RES I PREMONITORES DE 
LLEURE
Dies 27, 28 i 29 de juny
Per a joves de 14 a 17 anys. 
Horari: de 10h a 14h
Inscripcions: cal inscripció 
prèvia de l’1 al 22 de juny. 
Places limitades. 
Preu: gratuït

CURS DE DINAMITZA-
DORS I DINAMITZADORES
Dies 4, 5 i 6 de juliol
Per a joves a partir de 14 anys. 
Horari: de 10h a 14h
Inscripcions: cal inscripció 
prèvia de l’1 al 22 de juny. 
Places limitades. 
Preu: gratuït

* Tots els tallers comencen 
a les 17 h, són gratuïts, 
però cal inscripció prèvia. 
Pots inscriure’t al web 
espaijovegalliner.cat, trucant 
al 938 607 001 o enviant un 
WhatsApp al 673 930 937.

La segona banda classificada va ser Friday Mood. 

Aldarull, banda guanyadora 
del Contraband

El grup de música Aldarull va 
ser el guanyador de la segona 
edició del concurs de bandes 
de música juvenils de Lliçà 
d’Amunt, el Contraband, or-
ganitzat per un grup de joves 
del municipi, dins del projecte 
de Pressupostos Participatius 
de la regidoria de Joventut.
Firstmen, La Cabanya, Alda-
rull, La Niña del Bigote, Friday 
Mood, Mediterrània Band, 
Machine Ska Reggae Band 

i Police Line són les 8 ban-
des de música formades per 
gent jove amateur, tots i totes 
menors de 30 anys, que van 
participar en el Contraband 
d’enguany, els vespres dels 
divendres del mes d’abril a 
l’ateneu l’Aliança. 
El premi pel grup guanyador, 
Aldarull, és l’oportunitat de 
gravar una maqueta en un 
estudi professional de grava-
ció, a Guisla studi, la creació 

d’una pàgina web i 100€ en 
material musical, a més de 
poder tocar professionalment 
en un escenari dins de la car-
tellera d’actuacions de la de 
Festa Major.
El premi per la segona ban-
da classificada, Friday Mood, 
són 100€ en material musical 
a la botiga Cau de Músics de 
Granollers i la realització d’un 
concert al bar de l’ateneu 
l’Aliança. Actuació de la banda Aldarull. 
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El 1r concurs de rebosteria 
“SuperXef Jove”, organitzat 
per un grup de joves, és una 
idea sorgida dels Pressupos-
tos Participatius de la Regido-
ria de Joventut 2018. 
La competició culinària es 
durà a terme les tardes dels 
divendres 29 de juny i 6 de ju-
liol a la cuina de l’escola bres-
sol Nova Espurna.
Els i les joves concursants 

hauran de cuinar un plat de-
terminat, que serà sorpresa 
fins uns minuts abans de 
l’inici de la competició, en un 
màxim de temps, a la cuina 
que l’organització del con-
curs haurà habilitat (se se-
guirà una mecànica semblant 
a la del concurs de televisió 
‘MasterChef’).
El primer premi per al guanya-
dor/a del concurs és un curs de 

cuina valorat en 300€; el  llibre 
de cuina de MasterChef pel se-
gon classificat; i un xec regal de 
30€ bescanviable a una botiga 
especialitzada en cuina per al 
tercer classificat/da.
S’hi poden inscriure joves que 
estiguin cursant l’ESO. Les 
inscripcions seran fins al 22 de 
juny a l’Espai Jove El Galliner 
o a través del web:
www.espaijovegalliner.cat.

Si ets jove i t’agrada la cuina, apunta’t al primer concurs de  
rebosteria “SuperXef Jove”.

SuperXef Jove: 1r concurs 
de rebosteria per a joves

La creació d’una emissora de 
ràdio online és un projecte 
sorgit dels Pressupostos Par-
ticipatius de la Regidoria de 
Joventut de l’any 2018, que té 
per objectiu augmentar l’oferta 
de continguts d’entreteniment 
per als joves.
Ràdio Lliçà Jove començarà 
les emissions en directe el di-
vendres 29 de juny a través del 
web www.espaijovegalliner.cat, 

amb un programa especial per 
presentar els continguts que 
ompliran la programació.
Aquesta ràdio comptarà, des 
del principi de les emissions, 
amb dos programes setmanals: 
un programa de notícies i entre-
vistes sobre l’actualitat del mu-
nicipi amb un to distès i de caire 
juvenil; i un programa d’humor i 
satíric sobre notícies que prota-
gonitzen les xarxes socials ar-

reu del món. Posteriorment, els 
i les joves impulsors de l’emis-
sora incorporaran nous progra-
mes de temàtiques diverses 
enfocats al públic juvenil.
Si tens entre 16 i 30 anys i vols 
participar activament en la cre-
ació de nous programes per a 
Ràdio Lliçà Jove, contacta-hi 
enviant un correu electrònic 
a radiollicajove@espaijovega-
lliner.cat.

Aquest mes de juny es posarà en marxa una emissora de ràdio online. 

Comencen les emissions de 
la nova Ràdio Lliçà Jove

Reunions dels casals d’”Aventura’t a 
l’Estiu 2018”
Reunions per a pares i mares 
d’infants i joves inscrits als 
casals d’”Aventura’t a l’Estiu 
2018”:
Casal d’Esports:
•  Dimarts 5 de juny a les  

18.30 h a la sala d’actes de la 
Biblioteca Ca l’Oliveres

Casal d’Estiu:

•  Dimarts 19 de juny a les 19 h 
a l’escola Rosa Oriol Anguera

•  Dijous 21 de juny a les 19 h a 
l’escola Lliçà d’Amunt (anti-
ga escola Països Catalans)

Casal Jove:
•  Dimecres 20 de juny a les 19 h 

a la sala d’actes de la Biblio-
teca Ca l’Oliveres

5a edició del Curs de 
dinamitzadors/es
Els dinamitzadors/es són per-
sones que s’encarreguen de 
muntar activitats en el temps 
d’oci i gaudeixen interactuant 
amb altres persones, és a dir, 
els agrada pensar i executar 
activitats de lleure i compartir 
el seu temps amb altres. 
D’edicions anteriors d’aquest 
curs va sorgir el grup Tricric, 
que actualment és una de les 
entitats juvenils del municipi, 
que col·labora activament amb 
la regidoria de Joventut.
Si creus que t’agradaria col·la-
borar en el muntatge d’activi-
tats, tens idees de tallers que 
penses que se’t donaria bé 
ensenyar i vols gaudir del teu 
temps lliure jugant i passant-ho 

bé, apunta’t a aquesta cinque-
na edició del Curs de dinamit-
zadors/es, on s’ensenyarà quin 
és el rol del dinamitzado/a i 
quines són les claus a l’hora de 
dissenyar activitats. 
El curs és gratuït i està enfo-
cat als i les joves a partir de 
14 anys. La durada serà de 12 
hores, els dies 4, 5 i 6 de juli-
ol, de 10h a 14h. Si assisteixes 
a totes les sessions i superes 
una pràctica final, rebràs un di-
ploma. Recorda, però, que no 
està pensat per desenvolupar 
un treball remunerat.
Pots inscriure’t de l’1 al 22 de 
juny, al Galliner, però afanya’t 
perquè les places són limita-
des.

2a edició del Curs de 
premonitor/a de lleure
El curs de premonitor/a de lleu-
re pretén ser una introducció al 
món del lleure educatiu. És una 
bona opció perquè l’alumnat tin-
gui una base a l’hora d’exercir 
d’ajudant de monitor/a. D’altra 
banda, aporta nocions útils per 
qui vulgui formar-se com a mo-
nitor/a de lleure a partir de la ma-
joria d’edat.
Si t’agrada treballar amb infants, 
estàs pensant en ser ajudant de 
monitor/a a l’Esplai o simple-
ment vols provar en l’educació 
en el temps de lleure, aquest és 

el teu curs. 
El curs és gratuït i està enfocat 
als i les joves d’entre 14 i 17 
anys que volen fer de monitor/a 
de lleure en un futur. La durada 
serà de 12 hores, els dies 27, 28 
i 29 de juny, de 10 h a 14 h. Si 
assisteixes a totes les sessions 
i superes una pràctica final, re-
bràs un diploma. Recorda, però, 
que no està pensat per desen-
volupar un treball remunerat.
Pots inscriure’t de l’1 al 22 de 
juny, al Galliner, però, afanya’t 
perquè les places són limitades. 

Beques per a “L’estiu és teu”
La Generalitat ha concedit  
ajuts econòmics als 27 infants 
i joves del municipi que van 
sol·licitar beques, a través de 
la regidoria d’Acció Social de 
l’Ajuntament, per participar a 
les colònies “L’estiu és teu” or-
ganitzades per l’administració 
autonòmica. 
Aquestes colònies costen en-
tre 350 i 500 euros per persona 

depenent del lloc i els dies de 
l’estada. 
La Generalitat ha subvencio-
nat el 65% del cost a 5 parti-
cipants; el 75% del cost a  5 
participants més; el 90% del 
cost a 4 participants; i el 100% 
del cost a 13 participants. 
En total, l’import subvencionat 
per la Generalitat ha estat de 
11.800€.

Casal d’Esports:
El Casal d’Esports que s’organitza des de la Regidoria d’Esports va adreçat a 
infants i joves des de  P3 a 2n d’ESO. Es basa principalment en activitats esportives 
que van complementades amb tot tipus d’activitats lúdiques. Si vols passar-t’ho 
molt bé aquest estiu , conèixer nous amics , fer moltes activitats , treballs manuals 
, esports, jocs tradicionals, balls, activitats a l’aire lliure, inflables, circuits diversos, 
activitats en anglès, refrescar-te a la piscina i moltes coses més  entre les que hi 
ha la tradicional acampada, apunta’t al Casal d’Esports.
Tens l’opció d’apuntar-te al que es fa al centre en el que s’utilitzen les instal·lacions 
del Pavelló d’esports, el camp de futbol, l’escola Lliçà d’Amunt edifici 2 (antiga 
escola San Baldiri), l’INS Lliçà d’Amunt , piscina i altres instal·lacions municipals o 
apuntar-te al Casal d’Esports que es farà a l’escola Rosa Oriol on es faran servir les 
instal·lacions de la mateixa escola i les instal·lacions del Club Tennis Ca l’Artigues.

Casal d’Estiu:
El grup Esplai de Lliçà d’Amunt i la Regidoria de Joventut  ofereixen el Casal d’Estiu 
per a nens/es de P3 a 6è de primària. 3, 2, 1...Enlairament!  Amb aquestes paraules 
comença la millor aventura que tot nen pot viure... La descoberta del Univers! Aquest 
estiu viurem una vivència única descobrint els misteris més divertits del univers que 
ens envolta. Descobrirem planetes, estrelles, galàxies i qui sap, potser algun que 
altre ésser extraterrestre que ens farà passar les millors vacances de la nostra vida.  
L’objectiu d’aquest projecte és crear un entorn de descoberta, d’aventures, di-
versió i aproximació al món del lleure, per educar en la vessant afectivo-social: 
educar en valors, educar per la igualtat, educar per la pau i el conflicte i educar 
per l’esperit crític, doncs són els eixos principals que fan de les activitats del Ca-
sal d’Estiu quelcom més que entreteniment. El Casal d’Estiu ofereix experiències 
vitals, d’enriquiment i creixement personal, d’adquisició d’autonomia i consciència 
democràtica. 

Casal Jove:
La Regidoria de Joventut aposta un any més pel Casal Jove, una activitat pensada 
per aquells/es joves que vulguin passar una temporada de vacances plena 
d’activitats, aventures i moments per recordar. 
Algunes de les activitats que trobareu seran piscina diària, tallers creatius, tallers 
de cuina, esports, graffiti, inflables, jocs diversos, torneig de Ps4 i a més a més 
realitzarem varies sortides de tot el dia durant el casal. 
El Casal Jove vol ser un espai de trobada per als i les joves que aquest curs 
2017/2018 hagin cursat 1r d’ESO i fins els 17 anys. Aquest casal te com a 
objectius que els i les joves trobin un lloc on relacionar-se i divertir-se amb els 
seus companys i companyes, on conèixer d’altres i on també puguin aprendre 
coses noves d’una manera lúdica i divertida per poder gaudir d’un bon estiu i no 
avorrir-se durant els matins a casa.

S’apropa l’estiu i per no quedar-se a casa i poder-ho passar bé durant les 
vacances, l’Ajuntament proposa tres tipus de Casals per a infants i joves 
des de P3 fins a 17 anys. Enguany la Regidoria d’Esports i la de Joventut 
han unificat criteris com són els horaris dels casals, casal matí de 8.30h 
a 13h, casal matí i tarda de 8.30h a 16.30h amb o sense menjador, servei 
d’acollida matí de 7.30h a 8.30h, servei de menjador, mateixos preus, 
descomptes i ajuts per empadronats al municipi, entre altres.

Aventura’t
a l’estiu 2018!

Una altra de les novetats és que 
també hi ha l’opció de poder apuntar 

els vostres fills/es al Casal d’Esports o 
al Casal d’Estiu que s’organitzaran a 
l’escola Rosa Oriol . El funcionament 

d’aquests seguirà les mateixes 
directrius de cada casal adaptant les 
activitats proposades per cada casal 
segons les instal·lacions de què es 

disposa. En el cas del Casal Jove es 
realitzarà únicament a l’Institut Hipàtia.

casals
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Visita de l’autora Maite 
Carranza als Clubs de lectura
Els Clubs de lectura infantil i juvenil de la Biblioteca Ca l’Oliveres 
“Llegeixes amb mi” i “Deixa’m llegir” comptaran amb la visita, el 
dijous 7 de juny a les 18h, de l’autora Maite Carranza. 

Abans de la visita de l’autora 
Maite Carranza, els partici-
pants als Club de lectura infan-
til i juvenil “Llegeixes amb mi” 
i “Deixa’m llegir” hauran llegit 
els últims llibres de l’autora, La 
pel·lícula de la vida i Camins de 
llibertat, els quals exploren res-
pectivament la memòria histò-
rica i la pobresa infantil. Amb 
La pel·lícula de la meva vida 
l’autora va guanyar el Premi 
Vaixell de Vapor 2016.
Maite Carranza (Barcelona, 
1958) és una escriptora i guio-
nista catalana. Va estudiar 

Història i Antropologia i va ser 
professora d’ensenyament se-
cundari.  Ha publicat més d’una 
cinquantena de llibres, entre 
els quals destaquen Frena, 
Càndida, Frena!, Maurici Ser-
rellsuat o Vols ser el nòvio de 
la meva germana?. Però va ser 
amb la trilogia fantàstica de La 
Guerra de les Bruixes (El clan 
de la lloba, El desert del gel i La 
Maledicció d’Odi) amb què es 
va donar a conèixer internaci-
onalment convertint-se en una 
de les escriptores espanyoles 
més traduïdes. Amb Paraules 
emmetzinades 2010, un “thri-
ller” sobre els abusos sexuals 
infantils traduït a 12 llengües, 
va guanyar set premis, entre 
ells el Premi de la Crítica i el 
Premi Fada a la cultura 2015 
que reconeix aquelles obres 
que contribueixen a lluitar con-

tra els abusos sexuals infantils. 
L’any 2013 va publicar El fruit 
del baobab, la seva segona 
novel·la per adults sobre el xoc 
de cultures de les dones immi-
grants a Europa. 
Als seus llibres alterna l’humor 
despreocupat i transgressor 
amb la fantasia i la denúncia 
social. Als anys 90 va professi-
onalitzar-se en el món del guió 
televisiu, al qual s’hi dedica en 
l’actualitat,  i va escriure nom-
broses sèries i telefilms, alguns 
tan coneguts com Poblenou o  
Isabel. La seva faceta de guio-
nista li permet experimentar 
amb nous formats. 
Actualment compagina l’es-
criptura  amb les xerrades a 
escoles i biblioteques i les 
conferències  arreu del món. 
Per a més informació:  http://
maitecarranza.com/ca/

Biblioteca Ca l’Oliveres

SORTIDA I TALLER 
D’ORNITOLOGIA
Dissabte 2 de juny 
Horari: de 9 a 13 h 
A les 9 h sortida guiada per 
a l’observació d’ocells al riu 
Tenes. Cal portar roba còmo-
da i calçat adequat. Aconse-
llable portar prismàtics.
A les 11 h a l’era de la biblio-
teca. Taller de construcció 
de caixes niu. 
Amb la col·laboració del 
GOT (Grup Ornitològic del 
Tenes)
Adreçat a tots els públics. 
Cal inscripció prèvia durant 
el mes de maig.

EXPOSICIÓ:
“AQUAREL·LES D’ESTIU”
Del 4 al 30 de juny
Exposició d’aquarel·les rea-
litzades per la lliçanenca 
Anna Codina. En aques-
ta exposició podreu veure 
aquarel·les d’animals d’ai-
gua: un dofí, uns cavallets 
de mar, una estrella...
Lloc: planta 1 de la biblioteca.
 
“DEIXA’M LLEGIR!” 
CLUB DE LECTURA PER A 
JOVES 
“LLEGEIXES AMB MI?” 
CLUB DE LECTURA PER A 
INFANTS
Dijous 7 de juny 
Hora: 18h
Per tancar la temporada dels 
dos clubs de lectura ens vi-
sitarà l’escriptora Maite Ca-
rranza i parlarem dels seus 
últims llibres: La pel·lícula de 
la vida i Camins de llibertat.
Si t’agrada llegir i vols passar 
una bona estona, informa’t a 
la biblioteca a quin club de 
lectura pots participar. 

“CONTES AL VOL” I “NIU 
DE PARAULES”:
LABORATORI DE LLUMS I 
COPLORS
Dissabte 9 de juny 
Hora: de 10.30 a 11.30 h per 
a infants de 10 mesos a 3 
anys; de 12 a 13 h per a in-
fants de 3 a 6 anys
Els infants trobaran diferents 
taules de llum i material per 
experimentar en elles, un 
racó de fluorescències on 

jugar amb la llum negra, 
múltiples llanternes i ele-
ments com mocadors de 
colors o papers de seda per 
jugar amb la llum de colors, 
un retroprojector per jugar 
amb les projeccions a les 
parets o amb les ombres.. i 
sobretot un ambient prepa-
rat i en calma per investigar 
i crear a través dels colors i 
la llum.
A càrrrec de Duna Vilà. 
Adreçat a famílies amb in-
fants de 10 mesos a 6 anys. 
Places limitades. Inscripció 
prèvia a partir de l’1 de juny. 

TALLER CREATIU
Dimarts 19 de juny 
Hora: 17.30 h
Farem una papallona amb 
material reciclat. 
Cal portar una ampolla peti-
ta de plàstic. 
Inscripció prèvia a partir de 
l’1 de juny/ Places limitades/ 
Adreçat a infants de 4 a 11 
anys.

INSTANTS MUSICALS
Dimarts 19 de juny 
Hora: 17.45 h
15 minuts de música en di-
recte a càrrec d’alumnes de 
l’Escola de Música de la Vall 
del Tenes.
Hi haurà un petit berenar al 
finalitzar l’activitat patroci-
nat per la pastisseria El Mo-
linet.

CLUB DE LECTURA PER A 
ADULTS
Dimarts 22 de juny 
Hora: 18 h
Tertúlia del llibre En la pell 
de l’altre de la Maria Barbal.  
A càrrec de Lola Tresserras.
Si vols participar al Club de 
Lectura posa’t en contacte 
amb la Biblioteca. 

* Informació sobre l’horari 
de la biblioteca:
A partir del dissabte 23 de 
juny i fins el 8 de setembre 
(ambdós inclosos), la biblio-
teca estarà tancada els dis-
sabtes al matí.

Últims Instants Musicals  
de la temporada
Els últims Instants Musicals d’aquesta temporada 2018 
de la Biblioteca Ca l’Oliveres tindran lloc el dimarts 19 de juny 
a les 17.45 h.

Els Instants Musicals tenen 
lloc els mesos de febrer a 
juny i consisteixen en una au-
dició de 15 minuts de música 
a càrrec de joves alumnes de 
l’Escola de Música de la Vall 
del Tenes que estant apre-
nent a tocar un instrument. 
Durant aquests quatre me-
sos han passat pels Instants, 
l’Àlex Jaumà (guitarra), l’Oriol 
Muñoz (guitarra), Pablo Quin-
tero, Carla Manzano, Aina 

Vilageliu i Maria Ruano (quar-
tet de corda), i l’Arnau Ca-
sanovas (clarinet). A tots ells 
el més sincer agraïment per 
l’esforç i les ganes que han 
mostrat. 
I, a més de donar les gràcies 
a l’Escola de Música de la Vall 
del Tenes per la seva col·la-
boracio, volem agrair també 
el patrocini dels berenars que 
han acompanyat els Instants 
musicals durant aquest any. 

La pastisseria Molinet i el 
Forn La Tahona s’han encar-
regat de preparar un pica-pi-
ca dolç per als músics i els 
assistents. 
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Des de fa tres anys, l’Ajunta-
ment, a través de la regidoria 
de Cultura, juntament amb el 
Gran Teatre del Liceu de Bar-
celona organitzen l’activitat 
“Liceu a la fresca” al municipi. 
Enguany, aquesta activitat està 
prevista pel dissabte 16 de juny, 
a les 22h, a l’era de la Biblioteca 
Ca l’Oliveres, i consistirà en la 
projecció en directe, en pantalla 
gegant, de l’òpera “Manon Les-
caut”, que s’estarà represen-
tant al Gran Teatre del Liceu.  
El Gran Teatre del Liceu de 
Barcelona organitza anualment 
una activitat anomenada Liceu 
a la fresca, que consisteix a 
projectar en directe una òpera 
que es representa al Liceu als 
municipis que s’adhereixin al 
projecte, amb l’objectiu d’ex-
pandir i difondre la seva acti-
vitat operística i musical per tot 
el territori. 
L’era de la biblioteca s’enga-
lanarà de forma especial per a 
l’ocasió i, a partir de les 21h, hi 

haurà una foodtruck amb ser-
vei d’entrepans i begudes per 
sopar abans de l’inici de l’obra.
Inspirada en la novel·la homò-
nima de l’abbé Prévost, Pucci-
ni va obtenir amb Manon Les-
caut el seu primer gran triomf. 
La història de l’ascensió i cai-
guda de la cortesana Manon 
va ser escrita amb una música 
arravatadora, fidel als principis 
del verisme i amb l’esquinça-
ment precís en pàgines com 
la cèlebre ària «Sola, perduta, 
abbandonata» del quart acte. 
Tres aclamats tenors, el nord- 
americà Gregory Kunde, el 

tinerfeny Jorge de León i el 
porto-riqueny Rafael Davila, es 
reparteixen el paper de Des Gri-
eux. A ells s’uneixen dues so-
pranos pel rol titular, la ucraïnesa 
Ludmyla Monastyrska i la italia-
na Maria Pia Piscitelli, ambdues 
de renom internacional. 
El Liceu acull una nova copro-
ducció entre el coliseu barce-
loní, el Palau de les Arts de 
València i el Teatro San Carlo 
de Nàpols. L’acció ens situa 
en el context de la immigració 
de principis del segle XX amb 
el record d’Ellis Island com a 
rerefons.

Liceu a la Fresca 2018
L’era de la Biblioteca acollirà un any més la projecció en directe 
d’una òpera que s’estarà representant al Gran Teatre del Liceu. En 
aquesta ocasió: “Manon Lescaut”, passió, plaer i remodiment en 
una història sobre contradiccions i renúncies.  

Vols cuinar en el Sopar 
de les Àvies

L’Ajuntament i la Comissió del 
Sopar de les Àvies conviden to-
tes les àvies del poble a partici-
par en el 32è Sopar de les Àvies, 
que tindrà lloc el divendres 7 de 
setembre a la plaça de Catalu-
nya, en el marc de la Festa Major. 
Les àvies a partir de 55 anys 
inscrites al Padró d’habitants 
que vulguin participar-hi, per tal 
de formalitzar la inscripció, han 
d’omplir una butlleta que troba-
ran a l’OAC de l’Ajuntament, al 
Casal de la Gent Gran i als Cen-
tres Cívics de Ca l’Artigues i de 
Palaudàries, en els seus respec-
tius horaris. Un cop emplenada 
aquesta butlleta, han de diposi-
tar-la a les urnes que hi haurà als 
espais esmentats, entre el dilluns 
4 i  el divendres 15 de juny. 
Les àvies que participen al So-
par de les Àvies han de cuinar 
una cassola per a 10 persones, 

en funció de les seves especia-
litats o preferències. Les casso-
les que cuinin les àvies forma-
ran part dels diversos elements 
culinaris que degustaran més 
de cinc-centes persones ager-
manades en aquest sopar. El 
primer plat i les postres aniran a 
càrrec de l’organització.
L’Ajuntament es fa càrrec de la 
despesa de la matèria prima, 
a més de convidar les àvies 
cuineres gratuïtament al sopar. 
Durant la resta de l’any, amb les 
àvies que hi han participat es fan 
diverses trobades, un berenar, 
una excursió... amb l’objectiu de 
mantenir el contacte i d’aportar 
noves idees per a properes edi-
cions del Sopar de les Àvies.
Si necessiteu més informació 
podeu posar-vos en contacte 
amb la regidoria de Cultura tru-
cant al tel. 938 415 225. 

La Biblioteca Ca l’Oliveres ofereix, el dissabte 9 de juny, una activitat 
adreçada a infants de diferents edats, per tancar la temporada de 
“Niu de paraules” i “Conte als vol”.

Laboratori de Llums i Colors

El Laboratori de Llums i Colors 
pretén ser un espai preparat 
on els més menuts i les seves 
famílies puguin experimentar, 
descobrir i sobretot jugar amb 
la màgia de la llum i els colors. 
Aquesta és una proposta ins-
pirada en la pedagogia de la 
llum de l’enfoc pedagògic de 
l’Escola Reggio Emilia, on la 
idea principal és poder cre-
ar espais multisensorials que 

parteixin de l’experimentació 
amb la llum, els colors i les 
ombres.
Els infants trobaran diferents 
taules de llum i material per 
experimentar en elles, un racó 
de fluorescències on jugar 
amb la llum negra, múltiples 
llanternes i elements com mo-
cadors de colors o papers de 
seda per jugar amb la llum de 
colors, un retroprojector per 

jugar amb les projeccions a 
les parets o amb les ombres i 
sobretot un ambient preparat i 
en calma per investigar i crear 
a través dels colors i la llum. 
Els adults els acompanyem 
amb presència i respecte,  
observant com descobreixen 
les diferents propostes i com 
van jugant amb elles, i sorpre-
nent-nos de les propostes que 
ells mateixos vagin creant.

El laboratori anirà a càrrec de 
Duna Vilà, educadora social, 
terapeuta familiar i educadora 
de massatge infantil.
Es portaran a terme dues ses-
sions segons de l’edat dels 

infants:
1a sessió: De 10.30 a 11.30h 
adreçada a  nadons de 10 me-
sos a 3 anys
2a sessió. De 12 a 13 h adre-
çada a infants de 3 a 6 anys



18 - 

notícies de l’Ajuntament

Aquagim per a adults  
i gent gran
La regidoria d’Esports organit-
za Aquagim per a adults i gent 
gran.

AQUAGIM PER A ADULTS 
(fins a 59 anys):
Dies: del 25 de juny al 27 de 
juliol.
Lloc: Piscina Municipal.
Preu: gratuït per a les perso-
nes abonades al gimnàs del 
Pavelló. Per a la resta, el preu 
és de 24,50€ (rebut domiciliat).

AQUAGIM PER A GENT 
GRAN (més de 60 anys):
Dies i horaris: del 25 de juny 
al 27 de juliol.
Lloc: Piscina Municipal.
Preu: gratuït per a les per-
sones abonades al gimnàs 
del Pavelló. Per a les perso-
nes empadronades a Lliçà 
d’Amunt, 12€. Per a la resta, el 

preu és de 24,50€ (rebut do-
miciliat). 

Inscripcions: Les places són 
limitades i les inscripcions 
s’han de formalitzar a partir 
del 4 de juny i fins al límit de 
places, de dilluns a divendres, 
de 8h a 13 h i de 16.30 h a 22 h, 
al Pavelló d’Esports. 
Documentació: fotocòpies-
de les dades bancàries amb 
l’IBAN on aparegui el nom 
del titular del compte corrent, 
del DNI del titular del compte 
corrent i de la targeta sanitària 
del participant. No es podrà 
formalitzar la inscripció si no 
es porten tots els documents 
necessaris. 

Més informació: Pavelló 
d’Esports (tel. 938 607 025; 
c/e esports@llicamunt.cat).

300 usuaris/es s’assessoren 
pel Pla “Millorem l’Ocupació”
El Pla “Millorem l’Ocupació” va arribar, durant el mes de maig,  
als 300 usuaris/es atesos. 

El Pla “Millorem l’Ocupació” és 
un projecte iniciat al 2015 per 
l’Ajuntament que desenvolupa 
mesures per a la millora de la 
ocupabilitat dels joves de 16 a 
35 anys del municipi, així com 
de les persones amb especials 
dificultats en la recerca de feina 
derivades de Serveis Socials.
Una de les mesures bàsiques 
que desenvolupa és el servei 
d’assessorament acadèmic 
i laboral, que compta actu-
alment amb una vuitantena 
d’usuaris/es actius/ves.
Fins el moment, pel que fa a 
les persones que han finalit-
zat ja el seu itinerari durant el 
2018: el 38% ha trobat feina; el 

40% ha iniciat un procés edu-
catiu; al 4% se’ls ha derivat a 
un servei d’orientació especí-
fic; el 4% continua cercant pel 
seu compte; el 4% finalitza per 
canvi de domicili fora del mu-
nicipi; i el 10% ho fa per altres 

motius (salut, conciliació fami-
liar...).
Recordeu que podeu sol·lici-
tar cita prèvia i/o adreçar les 
vostres consultes pel Pla al 
938415225 o promoeco@llica-
munt.cat.

Campanya anual de vigilància dels nivells d’ozó troposfèric
Fins el 15 de setembre, Territo-
ri i Sostenibilitat de la Genera-
litat proporcionarà informació 
pública dels nivells d’immissió 
del contaminant ozó troposfè-
ric perquè les administracions 
i la ciutadania puguin adoptar 

les mesures de prevenció adi-
ents en cas que se superi al-
gun llindar. També informarà 
de la  predicció de superaci-
ons dels llindars d’informació 
i/o d’alerta de cada municipi i 
realitzarà avisos preventius en 

cas que s’esperin nivells ele-
vats. La informació estarà dis-
ponible diàriament, a partir de 
les 10.30 h, al web.
L’ozó pot provocar diferents 
efectes adversos sobre la salut 
humana.

Les emissions d’origen antropo-
gènic es poden reduir aplicant 
bones pràctiques: Substituir els 
trajectes amb vehicles dièsel 
o benzina per anar a peu, en 
transport públic o amb bicicle-
ta; Reduir el consum d’electri-

citat; Compartir vehicle; Reduir 
l’ús de productes amb dissol-
vents; Evitar carregar combus-
tible a les hores centrals del 
dia; En comprar un vehicle nou, 
tenir en compte que sigui més 
net: elèctrics, híbrids. 
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Signatura de convenis amb 
entitats esportives
L’Ajuntament ha signat convenis de col·laboració amb diferents 
entitats esportives locals: Club Esportiu Lliçà d’Amunt, BMX Vallès 
Club, Club Bàsquet Lliçà d’Amunt, Futbol Sala Lliçà d’Amunt, 
Club Esportiu Shorin-Ryu Karate Goshin-do, Amunt Club Ciclista,  
Club Patinatge Artístic Lliçà d’Amunt i Club Patí Lliçà d’Amunt. 

Amb aquests convenis, l’Ajun-
tament, a través de la regidoria 
d’Esports, es compromet a do-
tar d’un ajut econòmic aquestes 
entitats locals per a dur a terme 

iniciatives i projectes relacio-
nats amb la formació esportiva i 
l’esport femení. L’aportació glo-
bal de l’administració local per 
a aquest àmbit és de 64.205€.

L’Ajuntament considera neces-
sari promoure la formació i la 
competició federada esportives 
en infants i joves, i fomentar la 
igualtat de gènere en l’esport. 

Club Esportiu Lliçà d’Amunt. BMX Vallès Club. 

Club Bàsquet Lliçà d’Amunt. Futbol Sala Lliçà d’Amunt. 

Club Esportiu Shorin Ryu Karate Goshin-do. Amunt Club Ciclista. 

Club Patí Lliçà d’Amunt. 
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Club Patinatge Artístic Lliçà d’Amunt. 

Piscina Municipal

PREUS GENÈRICS: 

ENTRADES PUNTUALS 

TARIFA De 0 a 3 anys De 4 a 16 anys A partir de 17 anys 

DIES FEINERS GRATUÏT 7,50 € 9,00 € 
DISSABTES I 
FESTIUS GRATUÏT 9,00 € 10,00 € 
Activitats nocturnes - 
DIVENDRES,
DISSABTE i VÍSPERA 
FESTIU  

GRATUÏT 2,00 € 3,00 € 

ABONAMENTS 

TARIFA De 0 a 3 anys De 4 a 16 anys A partir de 17 anys Majors de 60 
anys 

TEMPORADA GRATUÏT 60,00 € 107,00 € 60,00 € 
MENSUAL - JUNY O 
SETEMBRE (dues 
setmanes) 

GRATUÏT 15,00 € 27,00 € 15,00 € 

MENUSAL - JULIOL O 
AGOST GRATUÏT 30,00 € 54,00 € 30,00 € 

PREUS BONIFICATS PER EMPADRONATS AL MUNICIPI: 

ENTRADES PUNTUALS 

TARIFA De 0 a 3 anys De 4 a 16 anys A partir de 17 anys 
DIES FEINERS GRATUÏT 4,00 € 5,00 € 
DISSABTES I 
FESTIUS GRATUÏT 5,00 € 5,50 € 

ABONAMENTS 

TARIFA De 0 a 3 anys De 4 a 16 anys A partir de 17 anys 
Majors de 60 
anys 

TEMPORADA GRATUÏT 40,00 € 70,00 € 40,00 € 
MENSUAL - JUNY O 
SETEMBRE GRATUÏT 10,00 € 18,00 € 10,00 € 
MENUSAL - JULIOL O 
AGOST GRATUÏT 20,00 € 36,00 € 20,00 € 

DESCOMPTES APLICABLES: 

Abonats membres de família nombrosa:  

- Un membre abonat, 25% de descompte sobre la quota corresponent.  
- Dos o més membres abonats, 50% de descompte sobre la quota corresponent.  

Abonats membres d’una mateixa família: 

 - Dos o més membres abonats d’una mateixa família, 25% de descompte a cadascun a la quota 
corresponent.

Discapacitats: 

Discapacitats/es, 25% de descompte sobre la quota corresponent. 

Taller de consciència 
corporal, emocional i 
energètica
Des del Pla d’Igualtat Home-Do-
na de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt s’ha organitzat un taller 
de consciència corporal i ener-
gètica. El taller es va començar 
al mes de  febrer i es realitza tots 
els dimecres de 9.30 h a 11.30 h 
a Can Godanya.
El taller està tenint molt bona 
participació i una valoració 
molt positiva per part de les 
persones assistents  que estan 
aprenent a prendre una millor 
consciència del seu cos, de la 

seva postura corporal i de com 
gestionar millor les seves emo-
cions.
El taller és gratuit, prèvia ins-
cripció al departament d’Acció 
Social de l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt.
Donada la bona valoració del 
taller, des de la regidoria d’Ac-
ció Social de l’Ajuntament s’ha 
valorat prorrogar el taller fins el 
mes de juliol. Si esteu interes-
sats cal trucar a aquesta regi-
doria:  938 607 220.

La temporada d’estiu de la Pis-
cina Municipal començarà el 23 
de juny i finalitzarà a mitjan se-
tembre, sempre i quan la clima-

tologia ho permeti. Els dies pre-
vis a l’obertura, 21 i 22 de juny, hi 
haurà jornada de portes obertes 
i l’accés serà gratuït. 
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JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL 9 D’ABRIL

Acceptació d’ajuts atorgats 
per l’Oficina de suport a la 
iniciativa cultural per a l’ad-
quisició de llibres, diaris i 
novetats editorials en ca-
talà per a la Biblioteca Ca 
l’Oliveres.
La Junta de Govern Local 
va aprovar l’acceptació de 
les subvencions atorgades a 
l’Ajuntament per l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural 
de la Generalitat de Catalu-
nya, per a l’actuació d’ad-
quisició de llibres i diaris per 
import de 6.000,00€ i  d’ad-
quisició de novetats editori-
als en català també per im-
port de 6.000,00€.

Adjudicació de l’arrenda-
ment de terreny públic per 
a la instal·lació d’un remolc 
al Parc de la Felicitat.
La Junta de Govern Local va 
adjudicar, de manera provi-
sional, el contracte de l’ar-
rendament per a l’ús privatiu 
d’un espai de domini públic 
per a la instal·lació d’un re-
molc de venda de pollastres 
a l’ast al parc de la felicitat 
de Lliçà d’Amunt, a l’em-
presa VALLESCAFÈ SELEC-

CIÓ SLU, per l’import de 900€ 
anuals, Iva exclòs.
 
Aprovació del Programa 
complementari de garantia 
en Benestar Social 2018, de 
concessió d’ajut en el marc 
del Pla XGL 2016-19.
La Junta de Govern Lo-
cal va acceptar l’ajut de 
43.309,74€, atorgat per la 
Diputació de Barcelona, codi 
XGL 18/X/251315, dins el 
programa complementari per 
a la garantia del benestar so-
cial per a l’any 2018, de con-
formitat amb tots els termes 
de la concessió i les condici-
ons de la seva execució.

Acceptació de finançament 
en l’àmbit de Benestar So-
cial, suport per al finança-
ment dels Serveis Socials 
per al desenvolupament de 
programes socials.
La Junta de Govern Local 
va acordar acceptar el fons 
de prestació “Finançament 
de l’àmbit de Benestar So-
cial”, en el marc del Catàleg 
de Serveis de l’any 2018, del 
Pla Xarxa de Governs Local 
2016-2019, consistent en su-
port econòmic per al finan-
çament de la prestació dels 
Serveis Socials Bàsics (com-

petència obligatòria) i per al 
desenvolupament de pro-
grames socials, amb un im-
port de 43.007,04, codi XGL 
18/Y/249216. 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DEL 16 D’ABRIL

Adjudicació del servei per 
desenvolupar el projecte 
Creix: programa de suport 
educatiu específic a cen-
tres escolars per a l’alum-
nat conductual.
La Junta de Govern Local va 
adjudicar, de manera pro-
visional, el contracte  per la 
prestació del servei per de-
senvolupar el projecte Creix – 
Programa de suport educatiu 
específic a centres escolars 
per a alumnat conductual, a 
l’empresa ARAE Associació 
per a la promoció de l’apre-
nentatge, per l’import de 
27.202€ + l’Iva.

Aprovació de les actuaci-
ons 1 i 5 del Pla d’inversions 
d’aigua 2017-Millores en 
bombeig i anàlisi de l’aigua.
La Junta de Govern Local va 
aprovar autoritzar SOREA la 
realització, en els termes es-
tablers en l’aprovació del Pla 
d’Inversions d’Aigua 2017, 

s 

ASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA 

SERVEI  D'ASSISTÈNCIA  EN  DOMICILI  PER  A  LA  GENT  GRAN 

Cura de la salut i ajuda en l’alimentació 

Suport en la higiene personal 

Neteja de la llar 

anamariasociosanitaria@gmail.com 
Tel. 697 340 421 - Lliçà d’Amunt 

Servei per hores 
JUNY 10% dte. per a nous clients 

de les següents actuacions:
Actuació 1: Pou Escoles, Pou 
i dipòsit regulador Can Feu 
i Acceleradora Can Feu. Im-
port abans d’IVA: 17.222,47€.
Actuació 5: Millora del con-
trol de la qualitat de l’aigua, 
segons la memòria tècnica 
‘Instal·lació d’analitzadors de 
clor per a la millora del con-
trol de la qualitat de l’aigua’ 
de novembre de 2017. Import 
abans d’IVA: 28.543,06€.

Aprovació del conveni amb 
el Consell Comarcal per 
la participació en la Fira 
Guia’t 2018. 
La Junta de Govern Local va 
aprovar el Conveni de col·la-
boració entre el Consell Co-
marcal del Vallès Oriental i 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
per a la participació a la Fira 
Guia’t com a Expositor. 

Aprovació del conveni amb 
el Departament  d’Ense-
nyament en matèria de 
compromís cívic a través 
del servei comunitari.
La Junta de Govern Local va 
aprovar el Conveni de col·la-
boració entre el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajunta-
ment de Lliçà d’Amunt, per 
tal d’establir els termes de la 

col·laboració en matèria de 
compromís cívic, a través del 
Servei comunitari.

Sol·licitud ajut catàleg Di-
putació - Sonometria.
La Junta de Govern Local va 
acordar sol·licitar el recurs 
“Avaluació del Soroll” del Ca-
tàleg de Serveis de la Diputa-
ció de Barcelona.  

Acords presos en Junta de Govern

Junta de G
overn Local
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Benvinguts a pagès
Els dies 9 i 10 de juny molts 
pagesos, agricultors, rama-
ders i pescadors d’arreu de 
Catalunya organitzen visites 
guiades gratuïtes a les seves 
explotacions, dins del marc 
de l’activitat anomenada 
“Benvinguts a pagès”, que té 
per objectiu conèixer l’origen 
del que mengem, tastar els 
productes cultivats, criats i 

pescats a casa nostra, degus-
tar la cuina del territori als res-
taurants i dormir en els allotja-
ments particulars. 
En aquesta edició de “Ben-
vingus a pagès” hi participen 
dues explotacions familiars lli-
çanenques: Can Quimet Gall 
i la Masia Can Joans. Aques-
ta és una molt bona ocasió 
per conèixer-les d’aprop. 

Nou supermercat BonPreu a Lliçà 
d’Amunt

Bon Preu va obrir, el passat 
27 d’abril, un nou supermer-
cat Bonpreu a Lliçà d’Amunt, 
situat a la Carretera de Cal-
des de Montbui, 142. El 
supermercat compta amb 
una sala de vendes de 1.300 
m², 75 places d’aparcament i 
un punt de recollida del servei 
de compra online. 
Bon Preu ha fet una inversió 
d’1,3 milions d’euros en la cons-
trucció del nou supermercat 
i el punt de recollida online. El 
nou establiment s’ubica a l’es-
pai que ocupava l’antic Esclat. 
El grup català de distribució 
comptarà amb 2 establiments a 
Lliçà d’Amunt: el nou supermer-
cat Bonpreu i l’Esclat obert el 
passat mes de desembre al Po-
lígon Industrial Molí d’en Fono-
della. L’equip de treballadors de 
l’establiment està format per 50 
persones, de les quals 46 són 
noves contractacions. L’ober-
tura del supermercat represen-
ta el compromís del Grup amb 
el creixement i la generació de 
llocs de treball. 
L’establiment compta amb un 
nou taulell de carn i disposa de 
totes les seccions com la xar-
cuteria, formatgeria, peixateria, 
fruiteria, fleca, congelat i celler. 
La fase d’obres ha durat 7 
setmanes. Amb aquesta ober-
tura la cadena reforça la seva 
presència al Vallès Oriental, 
ampliant el servei que ja està 
oferint a l’Esclat de Montmeló, 
Mollet del Vallès, Sant Celoni i 
Lliçà d’Amunt i als supermer-
cats Bonpreu de Granollers, La 
Garriga, Mollet del Vallès i Sant 
Celoni. 
Bon Preu aposta per una po-
lítica comercial de proximitat 
i complicitat amb el territori, 
promovent el producte local 
de qualitat, que converteixen 

Bonpreu i Esclat en el referent 
de productes de km 0 a Cata-
lunya.  

Bon Preu segueix impulsant 
al servei online per conver-
tir-se en el referent en la ven-
da d’alimentació online
Els darrers mesos el Grup ha 
donat un impuls al servei online 
amb l’obertura de nous punts 
de recollida i l’ampliació de les 
referències. Amb el nou punt 
de recollida de Lliçà d’Amunt 
Bon Preu ja disposa d’un total 
d’11 centres de recollida al ter-
ritori. Actualment hi ha dispo-
nibles més d’11.000 productes 
de totes les seccions: frescos, 
alimentació, begudes, cura 
personal, neteja i higiene, eco-
lògics...etc. El servei garanteix 
la qualitat excel·lent, mantenint 
cada producte a la temperatura 
adient sense trencar la cadena 
de fred en cap moment. El client 
pot fer la compra per internet i 
recollir-la amb el cotxe a partir 
del dia següent. La recollida es 
pot fer de dilluns a dissabte de 
9 a 21 hores i diumenges de 9 
a 14.30 hores. Quan el client 
arriba al punt de recollida se li 
carrega la compra al cotxe en 
menys de cinc minuts. Per tant 

amb aquest servei, el client 
compra comoditat.

Aposta per la sostenibilitat i 
l’eficiència energètica
Totes les noves instal·lacions 
del Grup Bon Preu estan pen-
sades per reduir al màxim el 
consum energètic amb un sis-
tema de gestió que les regula 
de manera eficient. El Grup va 
ser dels primers a Catalunya en 
obtenir la certificació energètica 
“A” dels seus edificis, que con-
cedeix la Generalitat.
El supermercat de Lliçà d’Amunt 
s’ha construït de manera sos-
tenible i ecoficient, per tal que 
permeti estalviar el 35% del 
consum d’energia habitual d’un 
local comercial d’aquestes ca-
racterístiques i reduir un 40% 
les emissions de CO2 a l’at-
mosfera.

Sobre el Grup Bon Preu
Actualment Bon Preu té més 
de 6.400 treballadors, fet que 
situa el Grup entre les 10 em-
preses amb més empleats 
amb seu a Catalunya.
El Grup disposa de: 125 super-
mercats Bonpreu, 50 hiper-
mercats Esclat i 43 benzineres 
EsclatOil.

L’establiment compta amb una superfície de vendes de 1.300 m2, 
75 places d’aparcament i un punt de recollida del servei de compra 
online. L’obertura del nou supermercat crea 46 nous llocs de treball.

BonPreu de Lliçà d’Amunt. 

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

Naixements a Lliçà d’Amunt



22 - 

notícies del poble

Què ha dit la premsa?
Empreses  
constituïdes
•  Cuatrans Osona 2017 SL, 

societat dedicada al trans-
port de mercaderies per 
carretera.

•  Transportes Julio C & Tati-
ana SL, dedicada al trans-
port per carretera, serveis 
de mudances, agència 
de transport, transport de 
missatgeria, encàrrecs i 
paquets. 

•  Reformas Pardo Moreno SL, 
dedicada a l’explotació d’un 
negoci de comerç al detall 
de materials de construcció 
i d’articles de mobilitat de 
sanejament, obres de pale-
teria en general. 

El grup propietari de 
Biokit incrementa els 
beneficis un 15% el 
2017
El grup Werfen, propietari 
del fabricant de materials 
de diagnòstic Biokit de Lli-
çà d’Amunt, ha incremen-
tat els beneficis un 15% 
l’any 2017. 

Conclusions del sín-
dic  sobre les queixes 
d’”adoctrinament” a 
escoles
El síndic de greuges de la Ge-
neralitat, Rafael Ribó, ha do-
nat a conèixer un informe en 
què recull les conclusions de 

la investigació duta a terme 
arran de diverses queixes, 
consultes i actuacions d’ofi-
ci en relació amb incidènci-
es en centres educatius de 
Catalunya a conseqüència 
del referèndum de l’1d’oc-
tubre. Entre aquests centres 
n’hi ha de Lliçà d’Amunt. El 
síndic diu que, en cas que 
s’hagués produït alguna ac-
tuació inadequada, per part 
de docents o alumnes, es re-
solguin d’acord amb els pro-
cediments establerts pels 
mateixos centres docents, 
especialment la mediació. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Matrícula oberta 
Curs 2018/19 

C/ Rafael de Casanova, 17 
08186 Lliçà d’Amunt 
 93 841 65 56 

www.escoladangles.com
 

A més a més, 
►Tàndems 

►Tallers de manualitats
►I moltes coses més!!! 

  

 

Grups reduïts 
 

Seguiment 
individualitzat de 

l’alumne

Grups de nens (a partir 
de 3 anys), 

adolescents i adults

Multimèdia, Videoteca 
& Biblioteca

Sessions de conversa 
& tutories

Preparació per 
exàmens oficials 

Nivell fins a
Proficiency (C2) 

 

CASALS D’ESTIU 

Casal per nens i nenes 
Casal tecnològic per 

joves  Novetat !!! 

CURSOS D’ESTIU 

Cursos intensius 
d’anglès general 

CURSOS DE PREPARACIÓ 

del FIRST (FCE) i 
ADVANCED (CAE) per 

convocatòria Juliol 

CURSOS DE CONVERSA 
D’ESTIU 

Cursos de 3 ó 4 
setmanes 

Farmàcies
Farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h): 
M. Vela (Santa Eulàlia): de l’1 al 7 de juny 
P. Esplugas (Lliçà de Vall): del 8 al 14 de juny
J. Torras (Bigues): del 15 al 21 de juny
M. Trullols (Lliçà d’Amunt): del 22 al 28 de juny 
N. Salayet (Santa Eulàlia): del 29 de juny al 5 de juliol
Per urgències després de les 22h: Viñamata (Grano-
llers)
Farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: 
Codina (Lliçà d’Amunt), Salayet (Sta. Eulàlia), Torras i Lo-
zano (Bigues)

Galeria de 
fotos de 
Sant Jordi
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L’ajuntament ha presentat l’inici de l’Estudi de Mobilitat. Aquest estudi, encarregat durant el període que ERC va ser a govern, s’inicia 
dos anys després. L’estudi havia d’analitzar trànsit intern i extern, densitat, aparcament i modes de transport. Més enllà de les intuïcions 
que tothom pot tenir sobre la ineficiència dels nostres carrers i la utilitat real d’alguns projectes, havia de servir per tenir un marc rigorós 
per descartar algunes actuacions i prioritzar-ne d’altres.
Pel que sembla, l’estudi s’ha dirigit a justificar les prioritats del govern, decisions ja preses, com el Centre, la urbanització del pla del 
Tenes, Ca la Miquela i Can Malé. També justificarà el fre a algunes inversions en mobilitat, arribarà tard i no tindrà altres conseqüències, 
com en el seu dia va passar amb el pla d’habitatge, el pla d’accessibilitat urbana, el pla de dinamització del comerç local o el conveni per 
la creació de llocs de treball a Mango. Això si, el cronograma que ha imposat el govern deixa la presentació d’aquest Estudi per la primera 
setmana de març 2019, darrera data per poder fer un oportú acte de presentació abans de l’inici del període electoral.

La situació econòmica dels últims anys ha marcat l’acció de govern del nostre ajuntament. Hem treballat per generar valor afegit 
amb empreses al municipi, donant llum verda a projectes empresarials i comercials importants, a la vegada que hem insistit en la 
formació concreta per a la capacitació dels treballadors i treballadores. Una altra línia de treball són plans d’ocupació, reincorporant 
al món laboral de manera temporal a aquells veïns i veïnes que porten més temps aturats i que necessiten tornar al circuit del treball. 
Tot i així, la crisi no ha passat per a tots iguals, i no volem un Lliçà a dues velocitats; d’aquesta crisis només en sortirem si no 
deixem a ningú pel camí Per això, apostem per una escola d’adults per formar a tots aquells que per algun motiu van sortir del 
circuit educatiu i volen tornar-hi per ser més competitius. Per una altra banda, no ens hem oblidat de fer les reclamacions per-
tinents a la Generalitat per aquells que estan patint la manca de recursos de la renda Garantida de Ciutadania, situació que deixa 
en la pobresa absoluta a aquells que més ho necessiten. Pel PSC és imprescindible no deixar a ningú al camí.

Empieza la carrera electoral a nuestro municipio; nuevos partidos, nuevos candidatos, y comienza la guerra de ideas. Pero creemos que 
no se puede empezar con demagogias tan pronto, intentando convencer a nuestros ciudadanos con medias verdades. A los compañeros 
de ERC de Lliçà, varias puntualizaciones. Entendiendo que el traslado de una parte importante del ayuntamiento a Can Malé no es de 
agrado y que creen que el coste de 350.000€ es mucho dinero. Me gustaría realizar varias reflexiones. En primer lugar, encuentro licita 
vuestra postura de trasladar los servicios municipales, pero decir que a cambio realicemos una pista cubierta en la zona de Palaudàries, 
nos parece una verdadera barbaridad. Les recordaré un par de cosas. Estando en el gobierno hace unos años con nuestro apoyo, re-
alizamos un pre-proyecto de traslado y construcción de un nuevo edificio, con un coste superior a los 2.000.000 de €. Y comentar que 
cerrar la pista de Palaudàries, después de la lucha que realizamos por motivo del cierre del corredor ecológico de esta zona, nos parece 
demasiado demagógico. Y a un nuevo compañero, que no es nuevo pero que nunca ha tenido representación municipal, como es el Sr. 
Vera de Ciudadanos, entiendo que el Networking empresarial no le parece bien, pero decir que ese dinero se podría dedicar a las perso-
nas que no tienen que comer, lo encontramos desafortunado; Serveis Social de nuestro municipio funciona y funciona muy bien.

Des del nostre partit, volem expressar l’actuació del nostre regidor fins a dia d’avui.
Per en Manel Busquets, regidor d’Esports i, des de fa un temps, també de Mobilitat; creiem que és de rebut agrair-te públicament la 
tasca que estàs realitzant i la teva implicació. Cosa que ha portat a que puguem dir que, des d’aquestes dues regidories en concret, has 
promogut tota una sèrie de millores i actuacions, de les quals, segons una enquesta realitzada, forces veïns del nostre municipi estan 
contents. Entitats esportives i associacions diverses del nostre poble, col·lectius i a nivel particular han expressat la seva satisfacció per 
tota una sèrie d’actuacions que has promogut.
T’encoratgem a que segueixis treballant en aquesta línia, impulsant projectes nous i anar millorant el que tenim, perquè la gent del nostre 
municipi en sortim beneficiats, quants més millor.

Cuando lean esta columna en la revista Informa’t faltaran solo doce meses para las elecciones municipales. Estamos, por tanto, 
llegando al final de un mandato marcado por el extraño acuerdo de gobierno entre PSC, ICV-EUiA y CIU. Y estos ya han empeza-
do su precampaña propagandista con la inauguración, a bombo y platillo, de la Fira del Tenes en el Espai Municipal Can Malé 
(Biokit), del mismo modo que lo hicieron en 2016, junto a ERC, con el acto “Donem la cara”. Los de ERC, por cierto, también 
están ya de precampaña en los medios con su nuevo candidato, el mismo que estando en el gobierno municipal actuó de por-
tavoz para explicar la creación del Consorcio de la Cerveza y la cesión gratuita de una parte de las naves de Can Malé. Aunque 
poco después, el grupo republicano que había contribuido a crear el cordón sanitario contra el Partido Popular abandonaba el 
gobierno municipal por sus “diferencias” con en el modelo de pueblo. ¿No se dieron cuenta antes? ¿No sería aquel  pacto de 
gobierno fue una farsa? 

Grups 
Municipals

ESQUERRA
REPUBLICANA
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Campaments de l’Esplai
Vols viure una experiència úni-
ca aquest estiu? Com cada 
any, el Grup d’Esplai de Lliçà 
d’Amunt organitza una set-
mana de campaments per a 
infants i joves de P5 fins a 4t 
d’ESO en la qual nens i mo-
nitors marxem una setmana a 
realitzar activitats de lleure a la 
muntanya com ara gimcanes, 
tallers, jocs de rol, sortides, 
excursions als gorgs, desco-
berta del riu... tot passant una 
setmana de convivència, de 
valors, envoltats de natura i, 
sobretot, allunyats de les tec-
nologies.
Aquest any es va a un campa-
ment situat a Martinet (la Cer-
danya) i es marxa del 21 al 28 
de juliol. 
Les inscripcions estan ober-
tes a partir de l’1 de juny per 

aquells nens que han estat ins-
crits durant aquest curs a l’Es-
plai, i a partir del 18 de juny per 
tots aquells nens i nenes que 
no han estat a l’Esplai però 
vulguin viure una experiència 
inoblidable. No badeu! Les ins-
cripcions tanquen el 2 de juliol 
i hi ha places limitades!
Si us heu quedat amb ganes 
de saber-ne més, podeu trobar 
informació al web www.esplai-
llica.cat o per a qualsevol dub-
te podeu contactar amb l’Es-
plai a través del correu bustia@
esplaillica.cat. També podeu 
assistir a la propera reunió in-
formativa que es farà el dia 13 
de juny.
Us hi esperem!

Grup d’Esplai de Lliçà 
d’Amunt

ENQUIRE TODAY

Inscrits a l’Esplai: 125€ 
No inscrits a l’Esplai: 140€ 
Nens de P5-2n que vinguin 4 dies: 85€ 

www.esplaillica.cat 
bustia@esplaillica.cat 
tlf: 938415695

PER A MÉS INFORMACIÓ

DEL 21 AL 28 DE JULIOL A MARTINET
CAMPAMENTS 2018

 
Nens inscrits a l'Esplai: des de l'1 de juny 

Nens NO inscrits a l'Esplai: des del 18 de juny 
Data límit: 2  juliol - PLACES LIMITADES

INSCRIPCIONS

a la sala d'actes de la biblioteca 
1a: 13 de juny a les 19:00h 

2a: 12 de juliol a les 19:00h 

REUNIONS DE PARES INFORMATIVESPREUS

Campionats de Karate

Campionat de Catalunya de Karate 
Kyokushinkai 2018
El passat dissabte 12 de maig, 
es va celebrar a Lliçà d´Amunt el 
Campionat de Catalunya de Ka-
rate Kyokushinkai organitzat per 
la Federació Catalana de Kara-
te en col·laboració amb  el Club 
Shorin-Ryu i el suport de l´Ajun-
tament de Lliçà d´Amunt. El tre-
ball realitzat per tots els nostres 
competidors va ser excepcional, 
la qual cosa es va traduir en 11 
podis de molt mèrit donada la 
qualitat de la competició. En la 
categoria de kata benjamí mixt 
el podi va estar dominat pels 
nostres competidors, ja que 
Adrián Gómez va ser el Campió, 
Eider Alejo Subcampiona i Mi-
riam Duran 3ª. En categoria de 
kata aleví mixt, Laia Pérez va ser 
subcampiona. En la categoria de 
kata infantil masculí i kata juvenil 

femení Marc López i Núria Pérez 
van pujar al calaix més alt del 
podi aconseguint ser Campions 
de Catalunya per tercera i quarta 
vegada consecutiva respectiva-
ment, la qual cosa els converteix 
en autèntics dominadors de les 
seves respectives generacions. 
En la categoria de kata cadet 
femení Sílvia Gil va aconseguir 
la 3ª posició, mentre que Adrián 
Fernández va ser subcampió en 

kata junior masculí. Pel que fa a 
la modalitat de kumite, Adrián 
Fernández també va aconseguir 
ser subcampió, igual que Àlex 
Redondo que va ser subcampió 
en kumite sènior -70 kg. Final-
ment, Carles Nadal va aconse-
guir una meritòria 3ª posició en 
kumite kyus sènior. Enhorabona 
a tots els competidors!

Club Shorin-Ryu

Campeonato de España de 
Karate Kyokushinkai
El pasado día 7 de Abril se ce-
lebró en Zaragoza el campe-
onato de España de KARATE 
KYOKUSHINKAI, donde partici-
paron los competidores y veci-
nos de Lliçà d’Amunt, entrena-
dos por el Shihan Cesar Rufo, 
vecino del municipio y profesor 
de karate del colegio Rosa Ori-
ol. Joan Carles Rufo quedó en 
el 3 puesto en la categoría de 
16/17 años menos de 70 kg.,  
realizando 2 ko`s y acabando 
los combates antes del tiempo. 
El otro competidor, Aaron Pena-
des, participó en la categoría de 
16/17 años más de 80 kg, dan-
do en todos los combates una 
alto grado de valentía.
Enhorabuena a los dos com-
petidores. Y se destaca que la 
próxima competición será un 
internacional en Valencia, en el 
cual participaran todas las cate-
gorías y edades del Rosa Oriol.
Estas competiciones son pre-
paratorias para el mes de novi-

embre, la copa del Mundo, que 
se celebrará en China.

Campionat de Catalunya de 
Katas
El dia 22 d’abril es va realitzar 
el campionat de Catalunya de 
Katas. 

Karate Rufo, del col•legi Rosa 
Oriol, hi va participar amb la 
competidora i veïna de Lliçà 
d’Amunt Claudia Caler, acon-
seguint el primer lloc. Enho-
rabona!

Cesar Rufo

Campeonato de España de Karate Kyokushinkai.

Campionat de Catalunya de Katas.
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* La vuitena edició de la festa 
comptarà amb les actuacions 
dels grups Los 1000 hombres, 
S’temple Bar i Perversions. 
* Durant la setmana prèvia 
hi haurà activitats diverses, 
com el BierSopar, la BierPeli, 
i el BierTapes.
* Enguany, afegim dues no-
vetats, la BierPeli i el concurs 
de fotografia BierFoto, en col·
laboració amb l’Espai Garum.

Activitats noves i activitats de 
sempre
De l’11 al 16 de juny, per 8è any 
consecutiu, l’Ateneu l’Aliança 
de Lliçà d’Amunt organitza el 
BierGarten; un esdeveniment 
que promou la cultura de la 
cervesa a través d’activitats de 
diferents tipus.
Al nostre particular BierGarten 
a la lliçanenca, tastarem cerve-
ses d’importació de tota mena i 
salsitxes alemanyes.
Enguany gaudirem de dues no-
vetats, la BierPeli, amb la pro-
jecció de la pel·lícula Beerfest. 
La festa de la cervesa i el lliure-
ment del premi del concurs de 
fotografia BierFoto, organitzat 
en col·laboració amb l’Espai 
Garum.

BierGarten a la lliçanenca
Els dies anteriors a la festa, 

anirem fent boca amb diverses 
propostes lligades a la gastro-
nomia. 

El BierSopar
Dilluns 11, a les 21h, a l’espai 
de la Societat Gastronòmica de 
l’Aliança. 
Amb el títol La cuina de la cer-
vesa, un tast de plats de tot el 
món, assaborirem diversos 
plats cuinats amb cervesa, i 
ho farem amb l’ajuda d’en Pep 
Salsetes.
Preu: 15€. 25 places. Reserves 
fins dijous 7 de juny, a secreta-
ria o al 938 414 533.

La BierPeli
Dimarts 12, a les 20h, a la sala 
de l’Ateneu l’Aliança.
Projectarem la pel·lícula Be-
erfest. La festa de la cervesa, 
una comèdia americana esbo-
jarrada sobre dos germans que 
descobreixen un llegat cerveser 
molt especial.
Preu: Gratuït

El BierTapes
De dimarts 12 a dijous 14, a les 
tardes, al bar de l’Ateneu l’Ali-
ança.
Celebrarem el mític concurs 
de tapes en el qual diversos 
cuiners oferiran les seves pro-
postes per guanyar el premi a la 

millor tapa. Són els comensals 
els que votaran la millor tapa.
Preu: 2,5€ tapa + cervesa.

La BierFoto
Dimecres 13, a les 20.30h al bar 
de l’Ateneu l’Aliança.
Farem el veredicte i el lliura-
ment de premis del concurs 
BierFoto. El guanyador s’endu-
rà una visita guiada i un tast de 
cerveses a la fàbrica de cerve-
ses Almogàver.

El BierGarten
Divendres 15 i dissabte 16, al 
pati de darrere l’Ateneu l’Alian-
ça.
Tastarem cerveses d’impor-
tació d’arreu del món i men-
jarem frankfurts, bratwursts i 
pikantwursts mentre escoltem 
i ballem al ritme de diferents 
bandes musicals.
Divendres 15, a les 23h, Los 
1000 hombres. Versions canye-
res de la millor música.
Dissabte 16, a les 22.30h, 
S’temple Bar. Música taverne-
ra que fusiona sons irlandesos 
amb catalans.
Dissabte 16, a les 00h, Perver-
sions. Rumba rural del Vallès 
tropical!
Preu: Gratuït

Ateneu l’Aliança
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Un any més, arriba el BierGarten a 
l’Ateneu l’Aliança de Lliçà d’Amunt

Prepareu-vos perquè Caca-
uets. Som artistes, som esce-
nari torna a l’Ateneu l’Aliança 
el proper dissabte 2 de juny 
a les 20h amb la seva edició 
més impressionant fins al mo-
ment. Cacauets ha aconseguit 
consolidar-se com una cita bi-
mensual en forma d’especta-
cle per poder gaudir d’artistes
que sempre sorprenen al pú-
blic per la seva creativitat. La 
seva intenció és fer de l’Aliança 
un espai amb un ambient dis-
tés i dinàmic on poder prendre 
una copa i gaudir de l’art d’una 
forma diferent a l’habitual.
La primera edició de Cacauets 
us va sorprendre. Amb la se-
gona, vau poder riure, cantar i 
ballar. I la tercera us deixarà to-
talment sense paraules, ja que 
l’escenari es transformarà 
en una estructura piramidal 
de 5’5 metres d’alt! Aquesta 
donarà cabuda a alumnes de 
l’Escola de Circ Rogelio Rivel,
qui ens presentaran el seu 
espectacle Citades. A més a 

més, també ens acompanya-
ran la música de la cantant i 
compositora Carla Nieto, i 
l’Albert Estrenge, qui s’encar-
regarà de posar el toc d’hu-
mor amb les seves divertides 
històries.
Si voleu deixar-vos sorpren-
dre, no hi podeu faltar!
Preu de l’entrada: 5€. 
Preu socis: 3€.
Contacte:  
grupcacauets@gmail.com 

Grup Cacauets

El circ arriba a Cacauets. 
Som artistes, som escenari 
per posar-ho tot cap avall

“La Sagrera, Nit d’Estiu”

Més Activitats

TALLER DE CANT CORAL
Dissabte 2 de juny
A càrrec de la directora de la 
Coral l’Aliança, Sheila García. 
Organitza: Ateneu l’Aliança

DONACIÓ DE SANG
Dimecres 6 de juny
Horari: de 17h a 21h
Lloc: CAP Lliçà d’Amunt
Organitza: Banc de Sang Teixits

REVETLLA DE SANT JOAN
Dissabte 23 de juny
Lloc: Pista esportiva de Palau-
dàries
Organitza: Associació de Veïns 
de Palaudalba

REVETLLA DE SANT JOAN
Dissabte 23 de juny
Lloc: Patinòdrom
Organitza: Associació de Veïns 
de Ca l’Estapé

ACTIVITATS DE L’AV CA 
L’ESTEPER
Dilluns: Ball de saló. Prof. Ma-
riano
Dijous: 
• Salsa. Prof. Mariano
• Costura. Prof. Enriqueta. 
Dimecres: 
• Pintura. Prof. Carmen
• Ball en línia. Prof. Ana
Lloc: Local social de Ca l’Es-
teper
Organitza: Associació de veïns 
de Ca l’Estapé

Després de l’èxit de l’any pas-
sat, enguany celebrarem una 
nova edició de “La Sagrera, Nit 
d’estiu”. Serà el dissabte, dia 
30 de juny, a partir de les 7 de 
la tarda.
“La Sagrera, nit d’estiu” con-
sisteix en un seguit d’actes 
que se celebren pels voltants 
de l’Església de Lliçà d’Amunt 
durant una tarda-vespre i on en 
destaca, per sobre dels altres, 
l’exposició de la creació artís-
tica de persones relacionades 

amb Lliçà.
Paral·lelament hem prepa-
rat diverses activitats perquè 
pugueu gaudir i redescobrir 
pausadament del nostre barri: 
pujada al campanar i exposició 
de material eucarístic de l’es-
glésia de Sant Julià; exposició 
sobre l’escultor Máximo Herre-
ra; titelles per infants i adults; 
ballada de sardanes; contes 
per adults; “merendero de ver-
bena” per sopar com cal; con-
certs diversos; espai chill out; 

batukada... i altres sorpreses.
Us hi esperem. Sigueu benvin-
gut de nou a “La Sagrera, Nit 
d’estiu”...

Associació Barri La Sagrera 
de Lliçà d’Amunt
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Racó de Salut:  
Com poden afectar les altes 
temperatures a la salut? 

La pujada de les temperatu-
res produeix un augment de la 
sudoració, amb la conseqüent 
pèrdua d’aigua i de sals mine-
rals que, si no es restableixen, 
poden donar lloc a alguns 
símptomes que poden dur a 
problemes majors.
•  Rampes musculars: a les 

cames, l’abdomen o els bra-
ços, especialment si se sua 
molt durant una activitat física 
intensa.

Què cal fer? 
•  Interrompre qualsevol activitat 

i descansar en un lloc fresc.
•  Beure sucs lleugers i begudes 

esportives diluïdes en aigua.
•  Consultar el metge si les ram-

pes duren mes d’una hora.
•  Esgotament per calor: Pot 

manifestar-se després de di-
versos dies de calor intensa. 
L’excessiva sudoració redu-
eix els fluids corporals i la 
restauració de les sals. Els 
símptomes principals són 
debilitat, fatiga, marejos, nàu-
sees, desmai, etc.

Què cal fer?
• Descansar en un lloc fresc.
•  Beure sucs o begudes espor-

tives diluïdes en aigua.
•  Consultar el metge si els 

símptomes empitjores o si 
duren més d’una  hora.

•  Cop de calor: és un proble-
ma greu. Es produeix quan el 

cos és incapaç de controlar la 
temperatura, que s’incrementa 
amb rapidesa. Els símptomes 
principals són pell molt verme-
lla, calenta i seca, pols ràpid, 
mal de cap intens, confusió i 
pèrdua de coneixement.

Què cal fer?
•  Trucar a urgències.
•  Mentre s’espera, refredar el 

cos. Romandre en una habita-
ció fosca, aplicar draps d’aigua 
freda sobre el cos o bé ba-
nyar-se o dutxar-se amb aigua 
freda. Si no es rep ajuda mèdi-
ca urgent, un cop de calor pot 
ser mortal.

Equip d’Atenció Primària 
Vall del Tenes

dissabte 23 de juny de 2018 
2 quarts de 10 del vespre 

pati de l’Escola de Música 
 

 
 

revetlla de sant Joan 
 

Primer, arribada de la Flama del Canigó 
i encesa del Foc de sant Joan 

 

Després, sopar en base a aquest menú: 
amanida amb perles de meló i síndria i gamba confitada 

acompanyada de salsa rosa 
carn a la brasa (costella, mitjana i palpís) 
amb patata al caliu i tomàquet provençal 

coca de crema i de fruites 
aigua, vi i cava 

 

Finalment, música en viu fins a la matinada 
amb ENRIC, EL VOCALISTA 

 

El cost és de 10 euros per persona 
 

pels no socis, 15 euros per persona 
 

Les taules són de 6 persones 
 

compra tiquets: 
dilluns, dimecres i divendres, de 5 a 6 de la tarda, 
o els dimarts, dijous i dissabtes d’11 a 12 del matí 

 
 

 

El lliçanenc Joel Juárez, campió de Catalunya 
de bàsquet amb el Joventut de Badalona 
L’equip cadet masculí prefe-
rent del club de bàsquet Jo-
ventut de Badalona, del qual 
forma part el lliçanenc Joel 
Juárez, ha guanyat el Campi-
onat de Catalunya de Bàsquet 
2017-18 d’aquesta categoria. 
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A l’INS Hipàtia ens tornem a moure pels 
refugiats
El curs passat, i arran de la peti-
ció dels alumnes de 4t sobre la 
situació a Síria i al drama huma-
nitari dels refugiats, des de l’àrea 
de Ciències Socials es va orga-
nitzar un projecte transversal de 
centre: Refugiats sense refugi?. 
A cada curs es van fer activi-
tats d’informació i sensibilitza-
ció diferents, però una de les 
activitats comunes va ser la 
xerrada de diversos testimonis 
que havien intervingut a Les-
bos i en camps de refugiats a 
través de l’ONG Amb les teves 
mans. Per això, quan setmanes 
més tard, des de l’Ajuntament i 
amb la col·laboració dels cen-
tres educatius es va organitzar 
una jornada de sensibilització 
sobre el tema, des de l’Hipàtia 
es va proposar aquesta ONG 
com a receptora de la meitat 
dels diners que es recollissin. 
Aquest any, com a acte de res-
ponsabilitat ciutadana, i en el 
marc del projecte World con-
flicts: global issues de 4t d’ESO 
entre Ciències Socials i Anglès, 
un grup d’alumnes va fer el se-
guiment dels diners que s’havi-
en recollit. Va tornar al centre el 
responsable de Amb les teves 
mans, Milton Sànchez i el van 
entrevistar a l’aula. 
Inicialment, els diners recollits 
a Lliçà havien d’anar destinats 
a la compra d’ous per ajudar a 
pal·liar el problema de la falta 
de proteïnes conseqüència de 
la mala alimentació, però les 
dificultats per fer-los arribar i la 
possibilitat que els va sorgir de 
col·laborar en un projecte amb 
un grup de dentistes, va fer 
que els diners es destinessin 
a la compra de material per a 
que un grup voluntari pogues-

sin arreglar centenars de bo-
ques que ho necessitaven. La 
falta d’higiene bucal és un dels 
problemes sanitaris importants 
que pateixen moltes persones i 
que el projecte d’aquesta ONG 
Dentists4refugees en col·labo-
ració amb el Col·legi d’odon-
tòlegs i estomatòlegs de Ca-
talunya van reduir de manera 
directa amb gairebé 10.800 in-
tervencions a 2.500 persones. 
Els diners de Lliçà només van 
ser una petita part, però va 
ser el nostre granet de sorra 
a aquest gran projecte. Arran 
d’això, i com a conseqüència 
de l’impacte en l’alumnat, al-
guns d’ells s’han organitzat 

per tirar endavant una recollida 
de roba d’home, productes de 
neteja i diners per a participar 
en el nou projecte de Amb les 
teves mans adreçat a Lesbos.   
Dies abans, i també en el marc 
del mateix projecte, va venir el 
periodista i actual conductor 
del Telenotícies migdia de TV3, 
Carles Prats. Amb ell vam po-
der compartir les reflexions al 
voltant del paper del periodis-
me en els conflictes mundials 
i vam poder comentar el repor-
tatge My friend que s’endinsa 
en la vida d’alguns refugiats de 
Grècia i del que n’és codirector. 

Institut Hipàtia d’Alexandria

Milton Sánchez, responsable d’Amb les teves mans, responent les preguntes.

Carles Prats en un dels moments de la xerrada.

Projecte Erasmus Ka2 a 
l’Escola Rosa Oriol
Com ja vàrem publicar ante-
riorment, l’escola Rosa Ori-
ol Anguera de Lliçà d’Amunt 
està desenvolupant un pro-
jecte Erasmus Ka2 juntament 
amb escoles de Grècia, Fin-
làndia, Suècia i els Països 
Baixos i que duu per nom “On 
the Road of Exile”. Aquests 
projectes permeten l’intercan-
vi d’alumnat de les diferents 
escoles per tal de realitzar 
activitats in situ relacionades 
amb la temàtica del projecte 
i també per viure l’experièn-
cia de conviure amb famílies 
durant una setmana, tot apre-
nent els diferents costums, 
cultura, llengua i perquè no, 
aprofitar per fer una mica de 
turisme. 
Durant els passats mesos 
de Febrer i Març, dos grups 

de vuit nenes i nens de sisè, 
van viatjar a Finlàndia i al Pa-
ïsos Baixos respectivament, 
acompanyats per tres mes-
tres. Durant la seva estada, 
els infants van aprendre mol-
tes coses i van col·laborar 
activament en la realització 
d’activitats en grups mixtes 
de caire internacional com ara 
dramatitzacions, creació de 
vídeos, gimcanes culturals, 
descobertes de l’entorn, etc. 
Durant l’estada a Finlàndia, 
els nois i noies van poder 
veure l’herència de les migra-
cions Russes a Finlàndia i a 
Holanda vam visitar un camp 
de concentració nazi entre 
d’altres activitats relevants 
amb la temàtica del projecte. 

Escola Rosa Oriol



El 28 de juny es commemo-
ra el Dia per l’Alliberament de 
Lesbianes, Gais, Transsexuals, 
Bisexuals i Intersexuals.
Es commemoren els fets esde-
vinguts el 28 de juny de 1969 
a Nova York, quan la població 
LGTBI va sortir al carrer arran 
d’una batuda de la policia al 
bar gai de Stonewall Inn. La 
comunitat LGTBI va sortir al 
carrer a mostrar el seu rebuig 
i es va produir un fort enfron-
tament, que va acabar amb 
detencions i ferits greus. La 
reacció de suport a les perso-
nes agredides va ser immedi-
ata: milers de gais, lesbianes, 
transsexuals, bisexuals, inter-
sexuals  i simpatitzants es ma-
nifestaren solidàriament, i van 
contribuir, així, al naixement 
del Gay Liberation Front.
El 28 de juny de 1969 marca 
l’inici de l’activisme LGTBI. En 
poc temps es van fundar or-
ganitzacions que defensaven 
els drets dels col·lectius LGT-
BI tant als Estats Units com 
a altres països. El 28 de juny 
de 1970 va tenir lloc la prime-
ra marxa de l’orgull gai a Nova 

York i Los Angeles per com-
memorar l’aniversari dels con-
flictes.
Altres ciutats van imitar la ini-
ciativa i actualment el Dia per 
l’Alliberament LGTBI es com-
memora arreu del món. La 
diada es celebra com a jorna-
da festiva i reivindicativa amb 
la qual es demana la plena 
igualtat jurídica i social per a 
les persones LGTBI, així com 
la tolerància per la diversitat 
d’orientació sexual. És el dia 
de la celebració del sentiment 
de dignitat de les persones 
LGTBI i predominen els ja tra-
dicionals símbols de les perso-
nes LGTBI: els triangles roses 
i la bandera amb els colors de 
l’arc de Sant Martí, creada per 
l’artista Gilbert Baker i exhibi-
da per primera vegada a San 
Francisco durant una desfilada 
celebrada el 1978.
El 26 de juny del 1977 unes 
quatre mil persones es van 
manifestar a la rambla de Bar-
celona. Va ser la primera ma-
nifestació LGTBI a l’estat es-
panyol i va ser convocada pel 
Front D’alliberament Gai de 

Catalunya.
Des de l’any 2009, a Catalunya 
se celebra, també, el Pride, 
una marxa festiva a la mane-
ra de les desfilades de l’orgull 
LGTBI.

Declaració de Montréal
Preàmbul
“Tots  els  éssers  humans  nei-
xen  lliures  i  iguals  en  dig-
nitat  i  drets”.  Aquesta  frase  
ja  famosa  de  la  Declaració  
Universal  de  Drets  Humans,  
adoptada  fa  gairebé  60  anys  
per  l’Assemblea  General  de  
les  Nacions  Unides,  continua  
essent  avui  dia  la  perfecta  
il·lustració  de  les  reivindi-
cacions  de  lesbianes,  gais, 
bisexuals, persones transgè-
nere, transsexuals i persones 
en transició de sexe o interse-
xuals. 
El món ha anat acceptant a poc 
a poc que els éssers humans 
siguin diferents pel  seu  sexe,  
raça  o  origen  ètnic  i  religió  
i  que  es  respectin  aquestes  
diferències  sense  que  cons-
titueixin  causa  de  discrimina-
ció.  Amb  tot,  alguns  països 
segueixen sense acceptar dos 
altres aspectes de la diversitat 
humana: que hagi persones 
d’orientació sexual o d’iden-
titat de gènere diferents; que 
dues  dones,  o  dos  homes,  
s’enamorin,  i  que  no  sigui  
el  cos  amb  el  qual  es  neix  
el  que  determini  la  identitat  
personal  com  a  dona,  com  a  
home  o  com  cap d’aquests. 
La  negativa  d’acceptar  i  res-
pectar  aquestes  diferències  
és  causa  d’opressió  en  la  
vida  quotidiana  de  les  per-
sones  LGBT  en  la  major  part  

del  món.  En  alguns  països  
s’està  accentuant  fins  i  tot  
la  discriminació  i  la  violència  
exercida  contra  les  persones  
LGBT.  És  cert  que,  a  gaire-
bé  totes  les  parts  del  nostre 
món, persones i grups de gran 
valor reivindiquen els drets hu-
mans de les persones LGBT. 
Això succeeix especialment a 
Àsia, Àfrica, Amèrica Llatina i 
Europa de l’Est, on aquestes 
persones ja no accepten que 
se les perjudiqui o  discrimini  
i  tenen  cada  vegada  menys  
paciència  a  l’hora  de  lluitar  
per  assolir  la  llibertat  i  la  
igualtat.  Però  els  avenços  
són  molt  desiguals  i  en  cap   
cas automàtics. En tot el món 
podem apreciar progressos i 
reculades. 
Per fer realitat els drets humans 
de les persones LGBT són ne-
cessaris canvis a molts nivells 
i a totes les parts del món: cal 
garantir drets, canviar lleis, tra-
çar i  aplicar  noves  polítiques  
i  adaptar  pràctiques  instituci-
onals.  Les  persones  i  grups  
LGBT  són  els  principals  pro-
tagonistes  d’aquest  canvi.  
Només,  però,  guanyarem  si  
incorporem  d’altres  aliats  a  
la  nostra  lluita.”
 

Biblioteca Ca l’Oliveres
938 607 116
CAP La Cruïlla
938 415 250
CAP Palaudàries
938 640 090
Casal de la Gent Gran
938 416 155
Escola Miquel Martí i Pol
938 607 505
Escola Lliçà (antiga Països 
Catalans)
938 415 605
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
938 415 331
Escola Bressol Municipal 
Palaudàries
938 645 954
Escola de Música La Vall del
Tenes
938 414 886
Espai Jove El Galliner
938 607 227
Esplai
938 415 695
Farmàcia Esplugas
938 439 121
Farmàcia M. Codina
938 415 587
Farmàcia Mas
938 414 778
Farmàcia Portabella
938 439 301
Farmàcia Trullols
938 435 165
Farmàcia M. Sayós
93 841 61 05
INS Lliçà
938 416 625
INS Hipàtia d’Alexandria II
938 416 216
Jutjat de Pau
938 607 216
Local Social Ca l’Artigues
938 607 064
Local Social Can Costa
938 415 563
Local Social Ca l’Esteper
938 416 710
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Mas Bo i Can 
Lledó
938 417 629
Local Social Can Salgot
938 417 770
Local Social Can Xicota
938 414 429
Local Social Can Rovira Nou
930 234 409
Oficina Municipal d’Informa-
ció al Consumidor
938 415 225
Organisme de Gestió Tribu-
tària
934 729 138
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
938 607 025
Policia Local
938 607 080
Protecció Civil
938 416 541
Recollida de trastam a 
domicili
938 415 225
Registre Civil
938 607 214
Servei d’Informació sobre 
Drogues
649 630 134
Servei d’Ocupació de la Vall 
del Tenes
938 415 812
SOREA (avaries)
900 304 070
Taxi Pujol
620 990 790

Telèfons

Dia per a l’Alliberament LGTBI

genda genda específica 
de la Biblioteca 
Ca l’Oliveres

genda específica 
de l’Espai Jove 
El Galliner

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

El 28 de juny es commemora el Dia per l’Alliberament de Lesbianes, Gais, 
Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals. 


