
setembre _ 2017_ 1

inform    ’
Pàg_15Pàg_6 Pàg_13

Número 111

SETEMBRE 2017
Periodicitat mensual

Publicació gratuïta

sumari
t
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38a edició de les 24 Hores de 
Resistència en Ciclomotors

A j u n t a m e n t  d e  L l i ç à  d ’ A m u n t

Distribució: Aquest butlletí municipal es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el vostre nom, 
adreça i telèfon a través del correu electrònic comunicació@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà 
d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.
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La Festa Major de Lliçà 
d’Amunt és una de les 
gran cites del calendari 
cultural del nostre mu-
nicipi. Al llarg de tots 
aquests dies, la vila és 
un esclat fascinador de 
cultura, d’art i de tradici-
ons que s’han construït 
gràcies a l’empenta de 
la ciutadania i de les se-
ves entitats.

La Festa Major que és 
a punt de començar 
ens permet gaudir de 
manera intensa de tota 
aquesta capacitat cre-
ativa de Lliçà d’Amunt i 
assaborir-la col·lectiva-
ment en l’espai cívic que 
compartim, un immens 

El passat mes d’agost es va fer una remodelació del servei de 
transport urbà (TLA), amb quatre noves línies combinades de 
forma alternativa, adaptant les freqüències en funció de la de-
manda, optimitzant molt el temps del trajecte i permetent el 
transbordament a les línies interurbanes. En la darrera enquesta 
ciutadana ens hem interessat per saber si els lliçanencs i lliça-
nenques acostumen a fer servir el transport urbà durant l’agost.

El resultat ha estat que, de les 29 persones que han participat a 
l’enquesta, un 55% ha contestat afirmativament; un 41% ha dit 
que no; i un 3% ha triat l’opció No sap/No contesta.

*L’enquesta ciutadana es publica a la pàgina web i durant gairebé un 
mes està oberta a la participació dels ciutadans. Els resultats de cada 
enquesta ciutadana es publiquen al mateix web i en el butlletí munici-
pal. Aquests resultats es presenten en percentatges sobre el total de 
respostes.

opinió

Enquesta Ciutadana

Salutació de l’Alcalde

Acostuma a fer servir el transport urbà durant l’agost?
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escenari per on, aquests 
dies, també desfilen fi-
gures mítiques que do-
nen caràcter i persona-
litat a la Festa Major i 
que, als lliçanencs i lli-
çanenques, ens identi-
fiquen i ens emocionen 
com la Juguesca, el So-
par de les Àvies i la resta 
d’elements de la cultura 
popular i tradicional.

El Pregó de la Festa Ma-
jor d’enguany té la firma 
d’una gran lliçanenca i 
professional en el món 
de la recerca biomèdica, 
la Maria Soley, que té 
l’honor de ser la Lliça-
nenca de l’any 2017. El 
Pregó de la Maria brin-

darà el seu segell més 
personal a la Festa Ma-
jor d’enguany per arro-
donir un gran programa 
que tindrà en els actes 
tradicionals el seu fil 
conductor: el Sopar de 
les Àvies, l’Homenatge a 
la Vellesa, l’Embarraca’t 
i un llarg etcètera.

Enguany tenim un ca-
lendari festiu marcat per 
grans novetats com la 
programació infantil di-
ària, festes per a joves 
i, el més destacable, la 
recuperació del castell 
de focs de final de fes-
ta, després de més de 
7 anys sense, que farà 
acabar un festa rodona.

Un dels trets distintius 
de la Festa Major de Lli-
çà d’Amunt és la varie-
tat musical, que envairà 
diferents punts del mu-
nicipi: concerts i balls 
de festa major a la plaça 
de Catalunya, els con-
certs de l’Embarraca’t, 
la Bandeltenes i molts 
d’altres.

Ja se sent per arreu 
l’emoció de la Festa 
Major. Viviu-la a fons i 
gaudiu-la com el que és, 
una expressió col·lectiva 
d’estima a Lliçà d’Amunt 
que, any rere any, entre 
tots i totes, aconseguim 
que sigui més gran i més 
profunda.
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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.

Comença la Festa Major 
La programació d’enguany compta amb més de 80 activitats dirigides a gent de totes les edats, entre les quals 
algunes novetats com els recuperats Castell de focs i Trenet de Festa Major. 

La Festa Major 2017 comença-
rà el dijous 7 de setembre amb 
la segona edició de la Festa dels 
colors (Holly Dolly) i el Pregó, i 
acabarà el dilluns 11 de setem-
bre amb l’estirada del tractor i 
el veredicte de La Juguesca, la 
tradicional gimcana de proves 
on participa tot el poble dividit 
en cinc colles rivals. Però, els 
dies previs (dilluns 4, dimarts 5 
i dimecres 6), a la tarda es faran 
activitats infantils i a la nit cine-
ma a la fresca, a més d’alguna 
prova de La Juguesca. 
La programació d’enguany 
compta amb més de 80 activi-
tats dirigides a gent de totes les 
edats, entre les quals es recu-
peren el castell de jocs i el tre-
net de Festa Major. 
Moltes de les activitats que es 
faran són les recollides en el 
document definitiu del procés 

participatiu que es va dur a 
terme durant la Festa Major de 
l’any passat.
El dijous 7 de setembre a la 
tarda es donarà inici a la Fes-
ta Major amb la segona edició 
de la Festa dels Colors (Holly 
Dolly) i al vespre a la Bibliote-
ca Ca l’Oliveres es farà el pre-
gó de Festa Major a càrrec de 
Maria Soley, guanyadora del 
premi Lliçanenc de l’Any 2017. 
Un cop acabat el pregó, des 
del balcó de la biblioteca, es 
llençarà un tro que simbolitzarà 
l’inici oficial de la Festa Major i 
es farà un brindis amb cava, vi o 
refresc amb tothom que s’apro-
pi a l’espai. En aquell moment, 
s’obrirà el “foodtruck street”; 
l’era de la biblioteca s’ompli-
rà de caravanes on oferiran 
menjar de tot tipus, que es po-
drà gaudir al mig del l’era amb 

acompanyament musical, i, per 
finalitzar, tindrà lloc un especta-
cle de monòlegs. A més, una de 
les novetats de la Festa Major 
d’aquest any, es durà a terme 
aquesta nit a la pista coberta 
del Pavelló d’Esports: els joves 
podran gaudir de l’Splach paint 
party, una festa on la pintura flu-
orescent serà la protagonista. 
El divendres 8 de setembre, 
festiu local, al matí hi haurà 
l’splash slide (un tobogan ge-
gant per on lliscar amb flotador) 
i inflables aquàtics a l’aparca-
ment del Pavelló d’Esports, i a 
la tarda s’obrirà L’Embarraca’t, 
l’espai del Pinar de la Riera ges-
tionat per entitats del municipi 
on s’ofereix menjar i beure i on 
també s’ofereixen activitats i 
concerts; la primera nit hi hau-
rà la Nit Jove on actuaran Slap, 
el grup de música guanyador 
del concurs de bandes Contra-
band, Dreadfyah Feat Romesco 
Selectors, Pure Nigga, Rap-
susklei i Romesco Selectors. I, 
a les 21h, a la plaça de Catalu-
nya, se celebrarà la 31a edició 
del Sopar de les Àvies.
El dissabte 9 de setembre es 
farà el 41a edició de la Festa 
d’Homenatge a la Vellesa. A la 
tarda hi haurà el primer concert 
de Festa Major amb la Chatta 
Orquestra, que també amenit-
zarà el ball a la nit. Aquest dia 
al vespre es durà a terme la 
Cercavila de carrosses de La 
Juguesca i, a la nit, a L’Embar-
raca’t, un concert amb Status 
Tutis i el Vaparir Tour de Ràdio 
Flaixbac. 
El diumenge 10 de setembre 
al matí tindrem gegants, a més 

d’una trobada de bandes de 
música, i al vespre, diables. 
Aquest dia a la tarda hi haurà el 
segon concert de Festa Major, 
a càrrec de l’Orquestra Metro-
pol, que també serà l’encar-
regada de fer el ball a la nit. A 
l’Embarraca’t ens acompanya-
ran els grups de música Hey! 
Pachucos i Itaca Band, i el DJ 
Pausa.  
Durant el cap de setmana es 
recuperarà el servei de trenet 
que connectarà els diferents 
punts neuràlgics de la Festa 
Major. 
El dilluns 11 de setembre, Di-
ada Nacional de Catalunya, al 
matí es faran els actes oficials 
de la Diada. A la tarda, hi hau-
rà una activitat per a totes les 
edats anomenada “El laberint”, 
una instal·lació de gran format 
que planteja un repte i on el 
que saps i el que fas crea el teu 
propi camí. I els dies de Festa 
Major acabaran amb un recu-

perat espectacle pirotècnic i la 
prova de l’Estirada del tractor 
i el veredicte de La Juguesca, 
que les diferents colles del po-
ble hauran disputat des del di-
lluns 4 fins al dilluns 11. A més, 
al llarg de tots els dies de Festa 
Major, hi haurà torneigs de di-
ferents disciplines esportives: 
billar, karate, botxes...
També cal anunciar que en-
guany la Fira d’atraccions can-
via d’ubicació i el nou emplaça-
ment és al camp del costat de 
l’INS Lliçà. 
Juntament amb aquest butlle-
tí de setembre es reparteix el 
programa de mà de la Festa 
Major 2017 amb totes les acti-
vitats que s’han organitzat, les 
quals també podeu consultar 
en el web municipal www.llica-
munt.cat. 
*Segueix la Festa Major a les 
xarxes socials i participa en 
el concurs de fotos:
#Lliçàdefesta.

#LliçàNOésNo
Protocol contra les agressions sexistes i 
LGTBIfòbiques a la Festa Major. 
Les regidories de Cultura i Ac-
ció Social han elaborat un pro-
tocol per generar consciència 
sobre la coresponsabilitat a 
l’hora de lluitar contra les vio-
lències masclistes i LGTBIfò-
biques i, en concret, contra les 
agressions sexistes. Des de 
l’Ajuntament es demana la par-
ticipació d’entitats i persones a 
títol individual per tal d’aplicar, 
de forma horitzontal i des de 
la pedagogia i el debat, aquest 

document (podeu trobar-lo al 
web municipal).
Hi haurà diferents actuacions 
preventives durant la Festa 
Major. I, més enllà, se segui-
rà treballant el protocol per tal 
de millorar-lo a través de les 
experiències resultants de po-
sar-lo en pràctica. I s’intentarà 
generar més consciència sobre 
la violència sexual, establint 
espais de debat i formació. 
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La Biblioteca Ca l’Oliveres vol 
ajudar les famílies a preparar 
la tornada a l’escola i ha orga-
nitzat un taller per aprendre a 
folrar llibres, adreçat a petits i 
grans. 
Cada participant haurà de por-
tar els llibres que vulgui folrar i la 
biblioteca hi posarà el material.

El taller tindrà lloc els dies 12, 
13 i 14 de setembre de 17h a 
20h. 

La periodista i escriptora saba-
dellenca Gemma Ruiz visitarà 
la Biblioteca Ca l’Oliveres el 
dimarts 19 de setembre; serà 
a les 18:30h a la sala d’actes. 
Amb aquesta visita s’inaugura-
rà la nova temporada del Club 
de lectura d’adults.
Gemma Ruiz ens parlarà d’Ar-
gelagues, la seva primera no-
vel·la, publicada el setembre 

del 2016, que ha estat un èxit 
de vendes (més de 15.000 
exemplars).
L’obra se centra en la vida de 
tres dones nascudes a pagès a 
principis del segle XX que han 
d’obrir-se camí a la ciutat, tre-
ballant a la indústria tèxtil, par-
ticipant a la Guerra Civil des de 
la rereguarda i arriscant la vida 
en diversos moments. 
Com a periodista, Gemma Ruiz  
treballa des de 1997 en el ser-
vei d’informatius de la Televisió 
de Catalunya, especialitzada 
en cròniques culturals. 
Aquesta visita compta amb  la 
col·laboració de la Institució 

de les Lletres Catalanes, mit-
jançant el programa “Lletres 
en viu”, que s’ofereix a les bi-
blioteques. 

notícies de l’Ajuntament

Taller de Folrar llibres

Visites teatralitzades a la 
Biblioteca

Biblioteca Ca l’Oliveres

ExpOsiCió
“OBJECTEs iNHABiTUALs”
De l’1 al 30 de setembre
“Objectes inhabituals” és una al-
tra forma de veure objectes quo-
tidians (entre irònica, sorprenent i 
aterradora) i donar-los un altre ús. 
Del lliçanenc Jaume Tussell.
Lloc: primera planta

ESPECTACLE INFANTIL
“gLOf”
Dilluns 4 de setembre
Espectacle familiar d’humor ges-
tual i circ a càrrec de la Cia. JAM. 
Un golfista i el seu caddie arriben 
a la plaça per convertir-la en el 
seu terreny de joc i practicar el 
seu millor swing. 
Hora: 18h
Lloc: era

VIATGE AL PASSAT: 
LA MAsiA DE LEs pARAULEs
Dimarts 5 de setembre
Dissabte 9 de setembre
Visites teatralitzades a la Biblioteca 
Ca l’Oliveres per a tots els públics. 
Durant aquesta activitat els serveis 
de la biblioteca estaran tancats.
Horari de dimarts: de 17h a 20h. 
Horari de dissabte: d’11h a 14h.
Un passi cada 30 minuts. 
Inscripcions: cal inscripció prèvia 
trucant a la biblioteca
(Tel. 93 860 71 16). Grups limitats. 

ESPECTACLE DE CARRER 
“pOsT” 
Dimecres 6 de setembre
Aquest espectacle és una his-
tòria de petites històries on tres 
actrius-titellaires ens ensenyen 

els mecanismes de la correspon-
dència a través dels titelles, la 
música i el teatre gestual (màs-
cares i dansa). Un espectacle ple 
de paquets, cartes i bústies que 
expliquen històries d’humor i ten-
dresa. A càrrec d’Engruna Teatre.
Hora: 18h
Lloc: era

TALLER “fOLREM LLiBREs”
Dimarts 12, dimecres 13 i dijous 
14 de setembre
Ensenyarem a folrar llibres a pe-
tits i grans. Només cal que porteu 
els llibres i la biblioteca hi posa el 
material. 
Horari: de 17h a 20h. 

VisiTA DE gEMMA RUiZ
Dimarts 19 de setembre
Inaugurem la nova temporada del 
Club de lectura per adults amb la 
lectura del llibre Argelagues i la vi-
sita de la seva autora, la periodis-
ta i escriptora Gemma Ruiz. Amb 
la col·laboració de la Institució de 
les Lletres Catalanes. 
Hora: 18.30h
Lloc: sala d’actes

sORTEig DE DOs LOTs pLENs 
DE LLiBREs pER A TOTEs LEs 
EDATS
Del 4 al 30 de setembre
Fes préstec aquests dies i entraràs 
en el sorteig. 

- El dimarts 5 i el dissabte 9 de 
setembre els serveis de la biblio-
teca restaran tancats al públic 
per a realització de les visites 
teatralitzades. 

Per commemorar el 7è aniversari de la Biblioteca Ca l’Oliveres, 
aquesta Festa Major s’hi faran visites teatralitzades relacionades 
amb el conte de la biblioteca. 

La Biblioteca Ca l’Oliveres 
celebra aquest setembre el 
setè aniversari. Per comme-
morar-ho, ha organitzat una 
activitat molt especial.
Durant la setmana de Fes-
ta Major tindran lloc visites 
teatralitzades a la masia Ca 
l’Oliveres, relacionades amb 
el  conte “La Masia de les pa-
raules”, editat pel 5è aniver-
sari de la biblioteca.  Aques-
tes visites posaran en relleu, 
una vegada més, la història 
local de l’edifici i introduiran 
una nova manera de veure i 
viure la biblioteca. Tots junts, 
viatjarem al passat, a la Ma-
sia de les paraules: “El Pepi-
tu i la Pepita han quedat ben 
parats. Fa cinquanta anys que 
esperen uns hostes molt es-
pecials a Ca l’Oliveres, però 
els hostes arriben tard. Ara, 
la masia, que temps enrere 
era una casa d’acollida, s’ha 
convertit en una biblioteca. 

Què faran amb els convidats 
que truquen a la porta? Veniu 
a descobrir-ho!”.
L’activitat, per a tots els pú-
blics, es farà el dimarts 5 de 
setembre, de 17h a 20h, i el 
dissabte 9 de setembre, d’11h 
a 14h.
Per participar-hi cal inscriu-
re’s prèviament mitjançant 
una trucada telefònica a la 
biblioteca (93 860 71 16). Les 
visites es faran cada 30 mi-
nuts i els grups són limitats. 

Els dos dies d’aquesta activi-
tat, el dimarts 5 i el dissabte 
9 de setembre, la biblioteca 
tindrà tancats els serveis, per 
tant no s’hi podrà anar a estu-
diar, ni a fer préstec, ni a con-
nectar-se a Internet...
I, per completar la comme-
moració del 7è aniversari de 
la biblioteca, si fas préstec 
entre el 4 i el 30 de setem-
bre, entraràs en el sorteig de 
dos lots plens de llibres per 
a totes les edats. 

Visita de Gemma Ruiz a la Biblioteca
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servei de bus nocturn per 
Festa Major

La regidoria de Transport pú-
blic i Mobilitat posarà en mar-
xa durant la Festa Major, del 8 
a l’11 de setembre, un servei 
de bus nocturn. Les línies A11 
i A22 circularan des de les 7 
de la tarda fins una mica més 
de les 3 de la matinada per 
aprovar els lliçanencs i lliça-
nenques als escenaris de la 
Festa  Major. La línia A11 és 
la que enllaça el barri de Can 
Salgot amb el centre urbà i la 
línia A22 enllaça el barri de 
Ca l’Artigues amb el centre 
urbà, a la parada principal de 
davant de l’Ajuntament. La 
freqüència de pas d’aquest 
servei de bus nocturn serà 
d’aproximadament una hora. 
Podeu consultar els horaris 
en el programa de Festa Ma-
jor i al web municipal.

Setmana de la Mobilitat 
Sostenible i Segura
Amb el lema “Mobilitza’t per 
un aire més net”, del 16 al 22 
de setembre se celebrarà la 
Setmana de la Mobilitat Soste-
nible i Segura que, a més de 
vetllar per una vida saludable, 
sostenible i segura, també 
reforça el potencial de la mo-
bilitat intel·ligent a l’hora de 
contribuir al desenvolupament 
econòmic.
Aquest esdeveniment vol pro-
moure hàbits de mobilitat més 
sostenibles, segurs i saluda-
bles com són els desplaça-
ments a peu, en bicicleta, en 
transport públic o amb vehicle 
elèctric, així com visualitzar 
els canvis possibles en l’ús de 
l’espai públic, millorar la quali-
tat de l’aire i la reducció de la 
contaminació. 
La cita coincidirà amb la Set-
mana Europea de la Mobilitat. 
El Dia Mundial Sense Cotxes, 
que tindrà lloc el 22 de se-
tembre, posarà el punt i final 
a la Setmana. La celebració 
d’aquest dia posa de manifest 
la necessitat de reduir la pre-
sència dels vehicles privats a 
motor per tal de reduir també 
de manera important la con-
taminació ambiental, tant de 
l’aire com de soroll, i millorar la 
qualitat de vida de tothom, a la 
vegada que recuperar els car-
rers com espais de gaudi per a 

la ciutadania.
Com cada any, Lliçà d’Amunt 
celebrarà aquestes diades 
amb el taller “Tens el Teu Bus”, 
que l’Ajuntament ha ofert a 
les escoles, i participant a la 
“Cursa del Transport Interur-
bà”, que tindrà lloc el 20 de 
setembre. En aquesta cursa 
es compararan, un cop més, el 
temps i les despeses de des-
plaçament d’un usuari en cot-
xe i un altre utilitzant la línia e7 
del bus exprés, en un trajecte 
a Barcelona. A més, el dijous 
21 de setembre, durant tot el 
dia, a la terminal d’autobusos 
de davant de l’Ajuntament, hi 
haurà una carpa per informar 
de la nova xarxa de Transports 
de Lliçà d’Amunt (TLA) que fi-
nalment entrarà en servei el 2 
d’octubre.

Eliminació de ressalts de la via pública
Al juliol la regidoria de Trans-
port públic i Mobilitat va reti-
rar els ressalts reductors de 
velocitat dels carrers princi-
pals dels nous recorreguts 
del bus urbà que finalment es 
posaran en funcionament el 2 
d’octubre. Així, en els carrers 
de Francesc Macià, Ramon 
Casas i Empordà, per a les lí-
nies 2 i 22, es van eliminar 5 
ressalts i 4 bandes in situ; i en 
el carrer de Ramon Llull, en el 
recorregut de la línia 1 i 11, es 

van eliminar 5 ressalts més.
Aquesta acció facilita el 
trànsit dels busos urbans i 
deixa preparada la via pú-
blica per a la incorporació 
de nous vehicles amb més 
capacitat i amb sistemes 

híbrids. A més, aquesta in-
tervenció fa més còmode 
el trajecte pel passatge, a 
banda de millorar els ser-
veis d’emergències de poli-
cia, ambulàncies, bombers i 
protecció civil. 

LA CRUïLLA

CAP

CAN FARELL
EL PINAR

SANTA JUSTA

PINEDA FEU

EL PLA

CA L'OLIVERES

CAN COSTA

CA L'ESTEPER

PINEDA
DEL VALLÈS

CAN BOSC

SANT 
BALDIRI

MOLÍ D'EN

FONOLLEDA

CENTRE
URBÀ

R
i u

T
e

n
e

s

SANT 
JOAN

CENTRE CÍVIC

CA L’AR TIGUES

PATINÒDROM

LA SERRA

ZONA COMERCIAL

L'ALIANÇA

BIBLIOTECA

TRICENTENARI

AJUNTAMENT

Escola

ROSA ORIOL

A11
A22

CA L’ARTIGUES

CAN SALGOT

Del divendres 8 al dilluns 11 de setembre, les línies A11 i A22 donaran 
servei de bus de les 7 de la tarda a una mica més de les 3 de la 
matinada. 

Renovació de voreres
L’Ajuntament ha posat panot 
a la vorera del carrer de Pau 
Claris que connecta amb 
l’Institut Lliçà, que va fer 

l’empresa Construccions 
Deumal per un import d’uns 
12.000€.
Aquesta actuació forma part 

del Pla de Voreres que està 
duent a terme l’Ajuntament, 
pel qual va contractar una 
persona.  
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38a edició de les 24 Hores de 
Resistència en Ciclomotors
Nombrosos pilots locals, alguns dels millors pilots de Motocròs i 
Enduro a escala nacional i internacional, i equips estrangers rodaran 
24 hores ininterrumpudes demostrant la seva resistència i la de les 
seves màquines, en un circuit molt tècnic i exigent.

La 38a edició de les 24 Hores 
Internacionals de Resistència 
en Ciclomotors de la Vall del 
Tenes-Gran Premi Barnasfalt, 
organitzades pel Grup 24 Ho-
res, tindran lloc els dies 1, 2 i 3 
de setembre, en el circuit que es 
munta per a l’ocasió al Pinar de 
la Riera. L’Ajuntament manté el 
suport a aquest acte, convertit 
en referent del món del motor, en 
una festa emblemàtica del poble 
i en un impacte turístic i econò-
mic per a la zona (hi passen el 
doble de persones que el cens 
actual de Lliçà d’Amunt).
Aquesta edició comptarà, una 
vegada més, amb nombrosos 
pilots locals, alguns dels millors 
pilots de les especialitats de Mo-
tocròs i Enduro a escala nacional 
i internacional, i també equips 
estrangers -equips francesos 
i italians-, amb la qual cosa es 
confirma la internacionalització 
de la prova.
La prova d’enguany no canvia 
a nivell de normativa, però in-
clou algunes novetats com el 
nou sistema de cronometratge 
online, que permetrà als equips 
disposar de tota la informació de 
la cursa en temps real. 
Pel que fa a les activitats paral·le-
les, destaquen una fira a la zona 
del village i un complet programa 

d’activitats lúdiques i culturals, 
amb espectacles infantils i per a 
adults. Com cada any, algunes 
d’aquestes activitats tenen ca-
ràcter solidari, com la donació 
a una ONG de  la recaptació de 
la ”macro tirolina” que travessa 

part del circuït.
Segons el president del Grup 
24 Hores, un dels reptes per a 
aquesta nova edició, és mini-
mitzar els efectes de la pols al 
circuit, tot i que és un tema que 
depèn molt de les condicions 
meteorològiques.
La imatge de la 38a edició de les 
24 Hores de Resistècia en Ciclo-
motors de la Vall del Tenes-Gran 
Premi Barnasfalt és obra de Ne-
rea Jiménez, alumna de l’Escola 
Lliçà d’Amunt, guanyadora del 
Concurs de cartells, que aquest 
any ha comptat amb més de 100 
propostes de les escoles de la 
Vall del Tenes participants.
Més informació:
www.24hores.cat. 

XXX Cursa de la Vall del 
Tenes,1/3 de Marató
Un any més, l’11 de setem-
bre torna la Cursa de la Vall 
del Tenes, enguany celebrant 
el seu 30è aniversari.
Aquest any, com a novetat, a 
banda del Terç de Marató, es 
farà la versió curta de 5,4km 
per fomentar la màxima par-
ticipació i recuperar així l’es-
sència popular de la cursa.
El recorregut serà circular. La 
sortida es farà a les 9 del matí 
des de Pinedes del Castellet 

(Sta. Eulàlia de Ronçana), es 
passarà pel terme municipal 
de Bigues i Riells i s’acabarà 
en el punt de sortida.
Informació i inscripcions 
anticipades: https://xipgroc.
cat.
El nombre màxim de partici-
pants és de 350.
També es faran inscripcions 
el mateix dia a les 8h en el 
punt de sortida, però limita-
des a 50 persones.

Ana Maria
AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO

Servei d’atenció domiciliària
a persones en situació de dependència

 Servei per hores

anamariasociosanitaria@gmail.com
Tel. 697 340 421
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Està a punt de començar la 
Festa Major 2017 i amb ella 
la segona edició del Lliçà Ki-
ller, la versió lliçanenca del joc 
de l’Assassí de la Pastanaga, 
organitzat per la regidoria de 
Joventut.  
Si tens entre 16 i 30 anys i 
moltes ganes de no parar du-
rant la Festa Major (del dijous 
7 al dilluns 11 de setembre), 
participa i converteix-te en as-
sassí per uns dies. Hauràs de 
perseguir les teves víctimes, 
nit i dia, per matar-les amb un 

toc de pastanaga, però també 
hauràs d’evitar que ningú t’as-
sassini. Mata el màxim de víc-
times possible per sobreviure i 
fer-te amb la victòria. 
Però, en aquesta segona edició 
l’aventura es complica: els par-
ticipants tindran algunes activi-
tats de la Festa Major amb as-
sistència obligatòra. D’aquesta 
manera, es forçarà el retroba-
ment dels killers per fer créixer 
la intriga encara més.
Si tens qualsevol dubte sobre 
el Lliçà Killer, pots contactar 

amb l’organització, per What-
sApp al telèfon 673 930 937 i 
per correu electrònic a killer@
espaijovegalliner.cat; aquests 
contactes també serviran per  
resoldre qualsevol dubte o in-
cidència que pugui sorgir du-
rant el joc.
El Lliçà Killer el poden gua-
nyar dues persones, l’Assas-
sí/na Supervivent i el Millor 
Assassí/na. Les dues victòries 
seran premiades amb un val 
bescanviable per una sessió 
d’Escape Room per al gua-
nyador/a i acompanyants.
Les inscripcions s’han de fer 
a través del web www.espai-
jovegalliner.cat, abans del 
diumenge 3 de setembre. Els 
participants hauran de passar 
per l’Espai Jove El Galliner el 
dimarts 5 i el dimecres 6 de 
setembre, de 10h a 14h i de 
16h a 20h, a recollir el nom de 
la seva víctima. 
Que comenci el Lliçà Killer!

2a edició del Lliçà Killer
Prepara’t perquè arriba la segona edició del joc de l’Assassí de la 
Pastanaga, el Lliçà Killer. 

Activitats juvenils al 
Centre Cívic Ca l’Artigues
Les regidories de Joventut i 
Centres Cívics han programat 
diferents activitats juvenils al 
Centre Cívic Ca l’Artigues amb 
l’objectiu d’obrir els espais 
municipals per a què els joves 
puguin organitzar-se i progra-
mar activitats del seu interès.
A partir de l’octubre, es posa-
ran en marxa, de manera es-
table i fins al mes de juny, les 
següents activitats gratuïtes:
- Futbol, els dilluns i dimecres 
de 18:30h a 20h

- Curs de Twerk, amb la pro-
fessora de dansa Annette, els 
dilluns de 18:30h a 20h
- Tarda jove al Local Social, on 
els joves podran fer ús lliure-
ment de l’espai, els dilluns de 
17h a 18:30h.
A aquestes activitats s’hi po-
den inscriure els joves des de 
1r d’ESO fins als 30 anys. Les 
inscripcions es faran del 12 al 
26 de setembre al mateix Cen-
tre Cívic Ca l’Artigues. Les pla-
ces són limitades.

Nou projecte de 
“Corresponsals als instituts”
El nou projecte “Corresponsals als instituts” de la regidoria de 
Joventut pretén ser un enllaç informatiu entre l’Ajuntament i els 
alumnes dels instituts.
Els corresponsals s’encarre-
garan de fer arribar la infor-
mació que rebran del Punt 
d’Informació Juvenil (PIJ) als 
companys de curs, així com 
de fer arribar propostes, co-
mentaris, queixes, etc. de 
l’alumnat a les dinamitzado-
res del PIDCES (Punt d’In-
formació i Dinamització en 
els Centres d’Educació Se-
cundària).
Per poder ser corresponsal 
s’ha de cursar ESO o Batxille-
rat a qualsevol dels dos ins-

tituts de Lliçà d’Amunt. Les 
persones interessades han de 
posar-se en contacte presen-
cialment amb les dinamitza-
dores encarregades del pro-
jecte, a les hores de PIDCES 
als instituts o a l’Espai Jove 
El Galliner, abans del mes 
d’octubre. Les places són li-
mitades.
Es tracta d’una tasca total-
ment voluntària, que reque-
reix un exercici de responsa-
bilitat i compromís. Es faran 
una o dues reunions mensu-

als en horari lectiu, a pactar 
amb el centre, i cada corres-
ponsal acordarà amb el seu 
tutor en quins moments podrà 
fer el traspàs de la informació 
rebuda. També s’encarregarà 
de recollir les propostes que 
trobi a la bústia de suggeri-
ments.
Com a reconeixement, cada 
corresponsal que hagi fet la 
tasca durant tot el curs es-
colar rebrà una beca de 50€ 
per bescanviar per material 
escolar.

Curs d’Agents de Salut
La regidoria de Joventut or-
ganitza un Curs d’Agents de 
Salut, adreçat a joves a partir 
de 14 anys, que té per objectiu 
formar-los sobre diferents as-
pectes relacionats amb la salut 
(sexualitat, drogues, alimenta-
ció...) i que puguin realitzar ac-
cions preventives per a altres 
joves del municipi.
A partir de la formació, els jo-
ves participants redactaran un 

projecte on es detallaran ac-
cions preventives adreçades a 
altres joves per realitzar durant 
l’any amb el suport de la dina-
mitzadora del Galliner. 
El Curs d’Agents de Salut, que 
és gratuït, s’impartirà al no-
vembre. Un cop finalitzat, els 
participants rebran un diploma. 
Per rebre més informació, cal 
adreçar-se o trucar a l’Espai 
Jove El Galliner. 

Forma’t i Forma’t +16
Amb l’inici del curs escolar, 
s’inicien també els projectes 
Forma’t i Forma’t +16. La re-
gidoria de Joventut continua 
aquests projectes que prete-
nen donar informació actualit-
zada i útil als joves del muni-
cipi, realitzant tallers formatius 
teòrico-pràctics on es parla de 
diferents temes del seu inte-
rès: estudis, recerca de feina, 
participació, salut, etc. Els te-
mes són a petició dels joves i 
adaptats a l’alumnat que realit-
za els tallers.
Per assistir a aquests tallers, 
que són gratuïts, cal apun-
tar-se prèviament de forma 
presencial o per telèfon, ja que 
les places són limitades. I, qui 
ho consideri oportú, també 
podrà demanar hora per a un 
assessorament més persona-

litzat i, així, poder profunditzar 
en el seu cas personal. 
Els temes previstos per a 
aquest curs són:
Octubre: Treballa per Nadal.
Novembre: Com millorar les 
teves presentacions.
Desembre: Intercanvis juvenils 
i Servei de voluntariat europeu 
del programa Erasmus +.
Febrer: Alimentació saludable.
Març: La potencialitat de les 
xarxes en la recerca de feina.
Abril: Seguir formant-me: con-
tinuïtat d’estudis.
Maig: Viatges Low cost.
Juny: Ajuts universitaris.
I recordem que el Punt d’In-
formació Juvenil ofereix cada 
mes una cartellera actualit-
zada, però fent èmfasi en un 
tema concret, que aquest mes 
de setembre serà els estudis.
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La veu dels joves:    La Juguesca
La Juguesca posa cap per vall 
Lliçà d’Amunt durant la Festa Ma-
jor. L’Eudald Pineda (29) i la Carla 
Marcos (28) són dos dels joves 
que formen part de l’Organització 
de La Juguesca. La regidoria de 
Joventut ha volgut saber què els 
ha aportat aquesta experiència en 
la seva vida.
1. Què és La Juguesca?
És una competició entre colles 
que es fa durant la Festa Major 
en la que hi ha diferents proves 
en format de macro-gimcana. La 
colla que aconsegueix més punts 
durant la setmana guanya.
2. Què significa formar part de 
l’Organització?
Significa viure la Festa Major 
d’una forma totalment diferent a 
com l’has viscut abans. Estàs du-
rant uns dies totalment enfocat a 
fer una feina voluntària per a què 
tothom s’ho passi bé. Això supo-
sa que no puguis viure tan inten-
sament altres parts de la Festa 
Major perquè estàs molt implicat 
en aquesta, però és molt enriqui-
dor.
3. Com us organitzeu interna-
ment?
No tenim cap estructura interna, 
no hi ha ningú que dirigeixi La Ju-
guesca, ens organitzem depenent 
del temps que tinguem per dedi-
car-hi i per habilitats.
El mes d’abril comencem unes 

10 persones a reunir-nos un cop 
cada 15 dies per pensar les pro-
ves; després passem a reunir-nos 
un cop per setmana per defi-
nir-les encara més i ens repartim 
les feines; a finals d’agost puja la 
implicació i ens trobem cada dia 
per preparar-ho tot, fer les com-
pres, etc; i durant la Festa Major ja 
som unes 30 persones per muntar 
i controlar-ho tot. El temps que hi 
dediquem és molt progressiu. 
4. per què formeu part de l’Or-
ganització?
Eudald: Va arribar un moment que 
no vaig trobar el meu lloc dins cap 
colla i, com que no volia deixar 
de participar a La Juguesca, vaig 
provar d’organitzar-la. Ara hi porto 
11 anys.
Carla: Jo estava a Sporting l’Olla 
i va ser l’època en què els joves 
que estaven a la colla van passar 
a Skando. Jo no volia canviar de 

colla i vaig passar a l’Organitza-
ció. Ara hi porto 10 anys.
5. Què us aporta aquesta ex-
periència en la vostra vida soci-
al o laboral?
Són molts valors els que t’aporta. 
Aprens molt dels altres, a planifi-
car-te, a arribar acords, a organit-
zar, a discriminar el que és impor-
tant del que no, habilitats socials 
per tractar amb la gent, treballar 
en equip, etc.
6. Com es pot participar de l’Or-
ganització?
L’Organització de La Juguesca 
està oberta a tothom qui es vulgui 
apuntar, i ho pot fer des de la pà-
gina web i les xarxes socials. Tot-
hom té alguna cosa per aportar. 
Necessitem gent que tingui bones 
idees, que sigui molt bona mun-
tant coses, fent manualitats, que 
sàpiga moure’s amb rapidesa, 
etc. 

Espai Jove El galliner
OBRiM EL gALLiNER!

Dimarts 12 de setembre
Comencem el nou curs. Pots 
venir al Galliner totes les tar-
des de dilluns a divendres 
de 16h a 20h. Si estàs avor-
rit, t’esperem al Galliner amb 
un munt d’activitats, tallers, 
oci..., no t’ho perdis, pots tro-
bar tota la programació men-
sual a la web www.espaijove-
galliner.cat.

TARDES CREATIVES

Dimecres 13 de setembre
Taller de collage de fotografies 
de les vacances; ho farem amb 
la tècnica del scrapboking. 
S’ha de dur un Pen drive amb 
les fotografies preferides de 
les vacances.

Dijous 21 de setembre
Taller de perruqueria. Voleu 
aprendre a fer pentinats dife-
rents per lluir-los aquest nou 
curs? Doncs no us ho perdeu 
i veniu amb els vostres amics 
i amigues.

Dimarts 26 de setembre
Taller de Phototransfer en 
capces de fusta. Porta la teva 
fotografia preferida d’aquest 
estiu en un Pen drive i empor-
ta-te-la  estampada en una 
bonica capsa de fusta on po-
dràs guardar els teus records 
especials d’aquest estiu.

Dimecres 27 de setembre
Personalitza les claus amb es-
malt i evitaràs confondre’t de 
clau al tornar a casa.  

Dijous 28 de setembre
T’agraden les polseres de fils 
de colors? Doncs vine al Ga-
lliner i t’ensenyarem a fer-les! 
Et podràs endur totes les que 
facis. 
 

TALLER DE CUiNA JOVE
Dimarts 19 de setembre
Vols aprendre a cuinar? Un 
cop al mes realitzarem tallers 
de cuina jove, receptes fàcils 
i ràpides per cuinar sense pa-
res. Aquest mes farem batuts i 
smothies refrescants. 

TARDES A L’ERA DEL GA-
LLINER
Divendres 22 de setembre
Vine amb els teus amics i ami-
gues a realitzar el primer tor-
neig de l’any de tenis taula. El 
guanyador/a rebrà un premi! 
Per poder realitzar el torneig 
haurem de ser un mínim de 8 
participants. 

* Tots els tallers comencen 
a les 17.30h, són gratuïts, 
però cal inscripció prèvia. 
Pots inscriure’t al web 
espaijovegalliner.cat, trucant 
al 93 860 70 01 o envia’ns un 
WhatsApp al 673 930 937.
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PAE 2017/2018
El Programa d’Activitats Educatives (PAE) per al curs 2017/2018 
ja ha arribat als centres escolars del municipi. Les activitats, que 
ofereixen diferents regidories de l’Ajuntament, estan destinades 
a l’alumnat i al personal docent.

La intenció del Programa d’Ac-
tivitats Educatives (PAE) és 
proporcionar una eina de su-
port que sigui interessant per 
a tothom i, per tant, any rere 
any, l’Ajuntament intenta adap-
tar-se a les necessitats del mo-
ment, canviant o oferint noves 
activitats.
Destaquem com a novetat 
d’aquesta nova edició les ac-
tivitats relacionades amb la 

promoció de la salut, conèi-
xer diferents oficis a través del 
descobriment dels comerços, 
aprendre què és la Mancomu-
nitat de La Vall del Tenes i la 
seva funció, o bé formació al 
professorat sobre com abordar 
la diversitat afectiva, sexual i 
de gènere. Però, tot i la diver-
sitat de l’oferta, el fil conductor 
segueix essent el coneixement 
de l’entorn com a base del 

creixement personal i intel·lec-
tual de l’alumnat.

Les escoles bressol 
municipals inicien el curs 
cobrint tota la demanda
Aquest curs escolar 2017-18 
que comença aquest mes de 
setembre, l´Escola Bressol Mu-
nicipal Nova Espurna mantin-
drà sis aules obertes i l´Escola 
Bressol Municipal Palaudàries 
obrirà una aula nova i, per tant, 
funcionarà amb un total de 
5 aules. D’aquesta manera, 
l’Ajuntament dóna resposta a 
les 65 demandes de matricula-
ció de nous alumnes a les es-
coles bressol municipals. 
Durant el període de matricula-
ció, l’Escola Bressol Municipal 
Nova Espurna ha tingut 37 ma-
trícules noves, que juntament 
amb els infants que s’hi mante-

nen fan un total de 72 alumnes 
matriculats per al proper curs 
escolar. Aquesta escola bressol 
mantindrà 6 aules i encara tin-
drà places vacants per a infants 
nascuts els anys 2015 i 2016.
Per la seva banda, a l’Escola 
Bressol Municipal Palaudàries 
ha tingut 28 matrícules noves, 
que juntament amb els infants 
que s’hi mantenen fan un total 
de 57 alumnes matriculats per 
al proper curs. Aquesta escola 
bressol obrirà una aula nova i 
funcionarà amb  5 aules. També  
hi queden places vacants per a 
infants nascuts els anys 2015, 
2016 i 2017. 

Preinscripció al PFI d’Auxiliar 
d’Hoteleria
Aquest mes de setembre continuen les preinscripcions al curs 
de PFI (Programa de Formació i Inserció) d’Auxiliar d’Hoteleria: 
cuina i serveis de restauració, que començarà a l’octubre.

Recordem que el curs de PFI 
d’Auxiliar d’Hoteleria s’adre-
ça a joves no ocupats que 
compleixin, com a mínim 16 
anys d’edat i, com a màxim 
21 anys a l’inici del programa, 
que hagin deixat l’Educació 
Secundària Obligatòria, sen-
se obtenció del títol i que en 
el moment d’iniciar el curs no 
segueixin estudis en el siste-
ma educatiu ni participin en 
altres accions de formació.
L’objectiu d’aquest curs té 
una triple finalitat: educativa, 
formativa i professionalitza-
dora. La vessant educativa i 
formativa es durà a terme als 
espais de l’Escola de Música 
La Vall del Tenes,  mentre que 
la part professionalitzadora fi-
nalment es farà al local social 
de Can Xicota.
Per fer la preinscripció cal 
trucar prèviament al telèfon 
93 860 72 20 de dilluns a di-
vendres de 9 a 13h, durant 

aquest mes de setembre.  
L’oferta de places per al PFI 

és d’un màxim de 17 alum-
nes. 



10 - 

notícies de l’Ajuntament

Nova temporada d’activitats  
al pavelló d’Esports
El dilluns 18 de setembre s’obrirà el període d’inscripcions per a 
les activitats esportives de la temporada 2017-18 que organitza la 
regidoria d’Esports i que es realitzen al Pavelló d’Esports.

S’ofereixen activitats esporti-
ves diverses, adreçades a nens 
i nenes des de P5 a 2n d’ESO, 
com Jazz, Hip-Hop, Gim-Jove, 
etc. Les places són limitades.
A més, els nens i nenes també 
poden optar per fer bàsquet, 
futbol sala, futbol, BTT o pati-
natge artístic, activitats espor-
tives organitzades per entitats 
o clubs esportius; per practi-
car aquests esports, cal adre-
çar-se directament a l’entitat o 
club esportiu corresponent per 
demanar informació i formalit-

zar les inscripcions. 
Per altra banda, la regidoria 
d’Esports també organitza Ac-
tivitat Física per a la Gent Gran. 
Les places també són limita-
des.
Informació i inscripcions:
A partir del dilluns 18 de se-
tembre, de dilluns a divendres, 
de 8 a 13 h i de 16.30 a 22 h, 
al Pavelló d’Esports; telèfon 93 
860 70 25.
Documentació necessària:
Fotocòpies de les dades ban-
càries i del DNI del titular del 

compte, i fotocòpia de la tar-
geta sanitària del/a participant.
Per a l’Activitat Física per a la 
Gent Gran: 
- alumnes nous: fotocòpies de 
les dades bancàries i del DNI 
del titular del compte, i fotocò-
pia de la targeta sanitària de la 
persona participant. Consultar 
si hi ha places.
- alumnes de la temporada 
passada: no cal portar cap do-
cumentació, només  confirmar 
la inscripció, si no es va fer al 
mes de juny. 

Horari de setembre del gimnàs
El gimnàs del Pavelló d’Es-
ports torna a obrir les portes 
el divendres 1 de setembre 
amb activitats dirigides, sala 
de fitness i la zona de relax 
amb el bany de vapor i l’hi-
dromassatge; horari: de di-
lluns a divendres, de 8h a 13h 
i de 15h a 22h.

Durant el mes de setembre, 
però, les classes dirigides són 
més reduïdes; a partir de l’oc-
tubre, s’iniciaran tot tipus de 
classes com pilates, ioga, hi-
popressius, tonificació, steps, 
estiraments, zumba, etc.
L’horari del mes de setembre 
és el de la imatge adjunta. 

Anima’t i vine a llegir amb 
nens i nenes de primària!

LECXIT és un programa, pro-
mogut per la Fundació Jaume 
Bofill, el Departament d’En-
senyament de la Generalitat 
de Catalunya i la Fundació 
”la Caixa”, que té per ob-
jectiu incrementar l’èxit edu-
catiu de nens i nenes de 4t 
a 6è de Primària, incentivant 
l’hàbit lector i la millora de la 
seva comprensió lectora.
LECXIT funciona gràcies a la 
col·laboració de voluntaris i 
voluntàries, que acompanyen 
els infants en la lectura. Per 
això, es busquen persones 
que vulguin participar com a 
voluntàries.
La tasca del voluntariat és 
acompanyar la lectura d’un 
infant, ajudar-lo a gaudir-ne, 
motivar-lo i esdevenir un re-
ferent lector que el faci creu-
re en les seves capacitats. 
No es necessita cap forma-
ció específica, només cal sa-

ber llegir correctament i tenir 
ganes d’incidir en l’educació 
dels infants. 
A Lliçà d’Amunt, s’ha adherit 
al programa l’escola Rosa 
Oriol i Anguera. El voluntariat 
es fa un dia a la setmana, els 
dilluns, de les 16.30h a les 
17.30h, en el mateix centre 
educatiu. 
Si tens una hora lliure a la 
setmana i vols encomanar la 
passió per la lectura a un nen 
o una nena, et pots fer volun-
tari/ària. Trobaràs el formulari 
d’inscripció al web munici-
pal. Si vols més informació, 
pots posar-te en contacte 
amb la regidoria d’Educació 
a través del telèfon 93 860 72 
20 o el correu electrònic edu-
cacio@llicamunt.cat, o amb 
l’escola Rosa Oriol a través 
del telèfon 93 843 57 25 o el 
correu electrònic a8060940@
xtec.cat. 

Canvis d’emplaçament 
i data del Mercat de 
segona mà
A partir d’aquest mes de se-
tembre, el Mercat de segona 
mà canvia d’emplaçament 
i de data, amb l’objectiu de 
potenciar i dinamitzar les re-
lacions comercials de la zona. 
El Mercat de segona mà  pas-
sa de la plaça de Catalunya al 
tram del carrer d’Anselm Cla-
vé que va del carrer de Lluís 
Companys fins al carrer del 
Torrent Merdanç, davant de 
l’Ajuntament. 
Per habilitar aquest tram de 
la carretera BV-1602 o carrer 
d’Anselm Clavé s’han dema-
nat els permisos correspo-

nents a la Gerència de Ser-
veis d’Infraestructures Viàries 
de la Diputació de Barcelona, 
la qual hi ha donat el vist-i-
plau. 
A més, passa del segon diu-
menge de mes al tercer dis-
sabte de mes. Fins a finals 
d’any, està programat pels 
dissabtes 16 de setembre, 21 
d’octubre, 18 de novembre i 
16 de desembre. 
Per a qualsevol qüestió rela-
cionada amb el Mercat de se-
gona mà, podeu consultar-la 
amb la regidoria de Comerç, 
Consum, Turisme i Empresa.



setembre _ 2017_ 11

notícies de l’Ajuntament

Contenció de la pista 
esportiva del Centre Cívic 
Ca l’Artigues 

Inauguració de les obres de 
pavimentació de La sagrera

Aquest estiu, l’Ajuntament ha 
finalitzat les obres de pavi-
mentació del barri de La Sa-
grera, al nucli antic: els car-
rers Major, Mossèn Blancafort 
i Sant Julià, i la plaça de la 
Font.  A més de la pavimenta-
ció, aquestes obres han con-
templat el soterrament parci-
al del cablejat aeri en el tram 
inferior del carrer Major fins al 
carrer Sant Julià. 
Les obres han anat a càrrec 
de l’empresa Obres Ortuño 
SL per un import de 135.100€ 
més IVA i un termini d’execu-
ció de quatre mesos. 
En el marc de la Festa Major 
tindrà lloc la inauguració. Serà 
el migdia del diumenge 10 de 

setembre. Les autoritats locals 
faran l’acte simbòlic de tallada 
de cinta a l’encreuament del 
carrer Major amb el carrer de 
Mn. Blancafort, on també hi 

haurà parlaments. Seguida-
ment, es farà un recorregut 
per la zona que acabarà amb 
un aperitiu acompanyat de 
música ambient. 

En el marc de la Festa Major tindrà lloc la inauguració de les obres 
de pavimentació del barri de La Sagrera, al nucli antic; serà al migdia 
del diumenge 10 de setembre.

Renovació de jocs als 
Parcs infantils

Al juliol es van portar a terme 
els treballs de recalçat i conso-
lidació amb mur de rocalla d’un 
dels extrems de la pista espor-
tiva del Centre Cívic de Ca l’Ar-
tigues, que s’havia esllavissat i 
deixava parcialment descalçada 
una de les bases dels pals de 
la xarxa de protecció i una part 
del paviment. Aprofitant aquesta 
actuació, també es van fer millo-
res parcials en l’àmbit del tor-
rent on s’havia descalçat l’anti-
ga passera de vianants.
Els treballs van anar a càrrec 
de l’empresa Naturalea per 

un import global de 2.434,73€ 
més IVA. 

Canalització de gas a Can 
Farell

El Delegat i el Gestor d’expan-
sió de l’empresa Gas Natural 
Catalunya es van reunir al ju-
liol amb l’Alcalde i tècnics de 
l’Ajuntament per explicar la si-
tuació actual del desplegament 
del gas al municipi i el futur 
projecte de canalització al barri 
de Can Farell.
Segons les dades presenta-
des, Lliçà d’Amunt compta ac-
tualment amb 83 kilòmetres de 

xarxa,  més de 1.900 punts de 
subministrament en servei,  i  
un potencial d’uns 4.000 habi-
tatges sense gas.
La companyia té prevista una 
inversió al voltant del milió 
d’euros destinada a les obres 
de canalització del barri de 
Can Farell, únic barri pendent, 
que suposarà un desplega-
ment d’uns 7 kilòmetres més 
de xarxa des del barri de Ca 

l’Artigues. La previsió és que 
les obres comencin a la tardor i 
tinguin una durada aproximada 
de sis mesos. 

La previsió és que les obres comencin a la tardor i tinguin una durada 
aproximada de sis mesos. 

Reparació de la coberta 
del Local Social de Can 
Xicota 
Al juliol es van fer les feines 
de reparació de part de la co-
berta del Local Social de Can 
Xicota per solucionar un pro-
blema de goteres.
L’arranjament va anar a càr-
rec de l’empresa Incoisa Sis-
temas Contra Humedades SL, 

per un import de 1.690€ més 
IVA. 

Els Parcs infantils dels barris 
de Sant Joan i de Ca l’Esteper 
tenen elements de joc nous. 
El passat mes de juny, la Bri-
gada municipal va enllestir la 
instal·lació de nous elements 
infantils al Parc de la Revetlla, 
al barri de Sant Joan, i al Parc 
Tot sobre rodes al barri de Ca 
l’Esteper.
En ambdós parcs es van retirar 
els elements infantils existents, 
que no estaven en condicions 
adequades pel seu ús, i es 
van col·locar nous jocs, tres a 
cadascun dels parcs: gronxa-
dors, un balancí amb molla i 

una estructura d’equilibri i es-
timulació  amb tobogan.
Aquestes actuacions s’em-
marquen dins del programa 
de manteniment i millora dels 
parcs municipals que porta 
a terme la regidoria d’Obres, 
que ja ha donat com a resultat 
la renovació d’elements a set 
parcs infantils del poble. 
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El punt de recàrrega per a 
vehicles elèctrics, en marxa
A principis de juliol es va posar en marxa el punt de recàrrega per 
a vehicles elèctrics que l’Ajuntament ha situat a l’aparcament del 
carrer de l’Aliança, al centre urbà. 

El punt de recàrrega per a 
vehicles elèctrics, totalment 
gratuït, funciona amb connec-
tors tipus 2 o “Mennekes” i el 
temps màxim de recàrrega és 
de dues hores.
La instal·lació d’aquesta in-
fraestructura respon a una 
de les accions establertes al 
“Pacte d’Alcaldes contra el 
canvi climàtic”, al qual està 
adherit l’Ajuntament, que 
marca com a objectiu reduir 
un 20% les emissions de ga-
sos amb efecte hivernacle per 
l’any 2020.
Amb aquesta infraestructura 
de recàrrega es vol fomentar 
la compra de vehicles elèc-
trics i híbrids entre la ciu-
tadania. El vehicle elèctric 
contribueix a reduir el soroll i 
les emissions locals de NOx, 
PM10 i d’altres contaminants, 
millorant la qualitat de l’aire 
allà on circula, amb els be-
neficis per a la salut que això 
comporta.

La Junta de Govern Local va 
aprovar, el passat 6 de març, 
l’adjudicació d’aquesta obra 
a l’empresa Evecta per un im-
port de 10.653,22€.

Com iniciar la recàrrega?
En primer lloc, cal dispo-
sar d’un telèfon intel·ligent o 
smartphone amb lector de co-
dis QR. Per iniciar la recàrre-
ga el primer pas és escanejar 
el codi QR d’una de les dues 
tapes dels connectors i intro-
duir l’usuari i la contrasenya; 
el connector seleccionat s’ac-
tivarà i s’iniciarà la recàrrega.
En cas que la persona usuària 
no estigui donada d’alta en 
el servei, ho pot fer a través 
del mateix codi QR a l’opció 
“registra’t” i omplint el formu-
lari. Un cop efectuada l’alta 
del servei, la persona usuà-
ria rebrà les dades d’accés 
per correu electrònic (usuari i 
contrasenya) i es podrà iniciar 
el procediment de recàrrega.

Tot aquest procés està expli-
cat en l’apartat d’instruccions 
del punt de recàrrega.
Les dades de registre servei-
xen per a tots els punts de re-
càrrega gestionats per Esta-
banell Energia, que es poden 
consultar a través del web: 
https://www.e-mobilitat.cat/.
El telèfon d’incidències és el  
900 250 260. 

TLA fa més proves amb 
vehicle híbrid
Al juliol, Transports de Lliçà 
d’Amunt (TLA) va tornar a fer 
proves amb un vehicle híbrid 
de l’empresa Sagalés, un au-
tobús Vectia Teris de 10 me-
tres, que va fer el servei a les 
tres línies urbanes durant una 
setmana.
El passat mes de febrer ja es 
va fer una prova amb un altre 
vehicle híbrid, un Volvo 7900 
de 12 metres.
Ambdós vehicles utilitzen la 
tecnologia híbrida, combinant 
un motor dièsel Euro-6 i un 
d’elèctric alimentat per ba-
teries que actua en les fases 
d’arrencada i parada, fent molt 

més suaus aquestes operaci-
ons tan repetitives en un ve-
hicle de servei urbà. Aquest 
sistema permet un estalvi de 
combustible, al voltant del 
30%, que juntament amb l’efi-
ciència dels motors d’última 
generació Euro-6, permet una 
reducció de les emissions de 
gasos contaminants i partícu-
les en suspensió d’un 29% i 
85% respectivament. 

El Bus Exprés al Corredor 
del Tenes segueix creixent

Resultats anuals 2010 - 2017

23.323
67.778

78.941
98.512

143.339
158.065

174.351

191.933

2010             2011            2012          2013 2014           2015            2016          2017

PREVISIÓ

El passat 5 de juliol es van 
complir 7 anys de la posada en 
servei del primer Bus Exprés de 
Catalunya. Inicialment, aquest 
servei de Bus Exprés del Cor-
redor del Tenes es va anome-
nar 777; no va ser fins el 12 de 
setembre del 2013 que va entra 
a formar part de la xarxa d’au-
tobusos Exprés.cat, passant 
a ser la sisena línia d’aquesta 
xarxa d’autobusos i la primera 
que entrava en servei al Vallès 
Oriental.
Fins a dia d’avui, el servei ex-
prés ha transportat a més de 

850.000 usuaris, mantenint 
un creixement anual constant, 
superior al 10%, que obliga a 
pensar en noves expedicions, 
per tal de descongestionar les 
hores punta i garantir una bona 
qualitat i confort del servei. Per 
aquest motiu, els Alcaldes i Re-
gidors dels cinc municipis del 
Corredor del Tenes, juntament 
amb el Director General del De-
partament de Territori i Sosteni-
bilitat de la Generalitat de Cata-
lunya, s’han reunit aquest estiu 
i ja han definit les millores que 
es portaran a terme a la línia e7.

Nous vehicles de la policia Local
La Policia Local compta amb 
dos nous cotxes a la flota, es 
tracta de dos Subaru Forester 
2.0TD Lineartronic Sport Plus, 
que substitueixen dos cotxes 
vells desgastats per l’ús i ja en 
mal estat. Amb aquesta reno-
vació, la flota de vehicles de la 
Policia Local té actualment tres 
cotxes, 2 de nova adquisició, i 
2 motos.
Per la compra dels dos nous 
cotxes es van convocar dos 
concursos públics, que es 
van adjudicar a l’empresa 
Mava Motor SL per imports 
de 27.115.22€ i 29.595,44€, 
IVA inclòs.

L’empresa adjudicatària va as-
sumir la compra dels dos cot-
xes antics, descomptant el seu 
valor, 6.000 euros, del preu fi-
nal d’adquisició dels nous, tal 
i com s’estipulava al plec de 
clàusules de les licitacions.
Els dos cotxes nous Subaru Fo-
rester 2.0TD Lineartronic Sport 
Plus són dièsel, de cinc portes, 

amb un motor i cilindrada de 
2.0, 148 CV o superior, amb  di-
recció assistida, canvi automà-
tic de 7 velocitats i transmissió 
4 x 4 permanent. L’orografia del 
nostre municipi i les caracte-
rístiques del servei policial fan 
que la potència i l’estabilitat ha-
gin estat dos factors importants 
per a l’elecció del model. 
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Propera instal·lació de 
contenidors de recollida 
selectiva d’oli de cuina usat
S’instal·laran 8 contenidors especials, situats estratègicament 
a la via pública, per apropar la recollida selectiva d’oli vegetal 
domèstic a les famílies, que fins ara només podien fer-ho a les 
dues deixalleries. 

L’oli de cuina, utilitzat per 
fregir i per conservar alguns 
aliments, és un dels residus 
habituals que produïm a les 
nostres llars que té un reciclat-
ge fàcil però que, majoritària-
ment, encara no tenim l’hàbit 
de separar. La solució tradicio-
nal d’abocar-lo a la pica i envi-
ar-lo al clavegueram té incon-
venients notables:
1. L’ús d’olis de diferents den-
sitats i punts de solidifica-
ció provoca que sedimentin i 
s’acumulin a les canonades 
del clavegueram, cúmuls que 
poden acabar provocant ob-
turacions i avaries en els col-
lectors d’aquestes aigües resi-
duals.
2. Augmenta la càrrega de 
contaminació de l’aigua que 
cal depurar i, per tant, afegeix 
dificultats a les estacions de-
puradores, incrementant el 
seu consum energètic.
Tradicionalment s’ha reciclat 
aquest oli i se n’ha fet sabó, 
però aquesta és una pràctica 
minoritària i cal buscar soluci-
ons més generals. 
La recollida selectiva ha estat 
la manera habitual per recu-
perar aquest producte i reci-
clar-lo, tot fabricant biocom-
bustible. El biocombustible és 
el resultat de barrejar gasoli 

amb un percentatge d’oli, en-
tre el 5 i el 10%, i és una solu-
ció sostenible per reciclar l’oli 
usat (a diferència de les po-
lèmiques plantacions de pro-
ductes oleics fetes en països 
del sudest asiàtic a costa de 
boscos tropicals). 
Recuperar l’oli de cuina, per 
tant, sumant la millora a les 
depuradores i l’aportació reno-
vable als combustibles, és una 
manera de reduir la petjada de 
carboni i les emissions de ga-
sos d’efecte hivernacle, con-
tribuint de manera modesta a 
lluitar contra el canvi climàtic.
Fins ara les deixalleries han 
estat l’indret on es podia por-
tar aquest residu, tant la del 
centre com la de Palaudàries, 
però els resultats de la reco-
llida (uns 3.000 litres/any) és 
millorable i, des de la regidoria 
de Serveis, responsable de la 
gestió dels residus, s’ha consi-
derat necessari complementar 
la recollida de les deixalleries 
amb 8 contenidors situats es-
tratègicament a la via pública. 
D’aquesta manera, les famílies 
tindran un punt més proper als 
seus domicilis per poder por-
tar aquest residu.
Properament s’instal·laran 
els contenidors especials; en 
el proper butlletí s’informarà 

de tots els punts de recollida 
selectiva d’oli de cuina usat. 
Aquests contenidors incorpo-
raran unes senzilles instrucci-
ons de com utilitzar-los. 
També es repartiran uns petits 
embuts, a les famílies que ho 
vulguin, que facilitaran el dipò-
sit  provisional de l’oli en am-
polles domèstiques, fins que 
es portin als contenidors. 
S’espera que amb aquests 
contenidors es pugui duplicar 
la recollida d’oli de cuina usat 
al nostre municipi.

Estudi de la qualitat de 
l’aire
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Riquesa d’aus a la bassa 
de Can Dunyó
L’Ajuntament va encarregar un 
estudi científic, el primer, sobre 
la bassa de Can Dunyó, que 
ha anat a càrrec de l’ornitòleg 
Francesc Xavier Macià, que 
ha fet un seguiment de les aus 
d’aquest espai. Les conclusi-
ons de l’estudi són engresca-
dores.
S’han fet 4 censos, en diferents 
èpoques de l’any (tardor-hivern 
i període reproductor) i s’hi han 
detectat 59 espècies d’aus (27 
durant tardor-hivern i 44 durant 
el període reproductor), una 
xifra alta que il·lustra la utili-
tat de la bassa de Can Dunyó 
per als ocells (tant terrestres 
com aquàtics) i suggereix un 
interessant mosaic d’hàbitats a 

l’entorn d’aquest espai.
La bassa de Can Dunyó al-
berga poblacions d’espècies 
aquàtiques típiques a la comar-
ca, tant a l’hivern com durant el 
període reproductor, i alhora al-
gunes molt escasses. Durant la 
migració és un interessant lloc 
de sedimentació d’espècies 
migradores.
I, l’àmplia distribució assolida 
per la vegetació helofítica és 
un dels aspectes més estratè-
gics a tenir en compte per a la 
gestió de la bassa, atès que és 
l’hàbitat que alberga el major 
nombre de les espècies més 
valuoses des d’un punt de vista 
de la conservació de la biodi-
versitat. 

La Diputació de Barcelona 
ha concedit a l’Ajuntament la 
unitat mòbil de vigilància de 
la contaminació atmosfèrica 
per un període de dos mesos 

aproximadament, durant el 
primer trimestre de 2018, per 
tal de realitzar un estudi de la 
qualitat de l’aire del nostre mu-
nicipi. 

Finalitzades les obres del 
clavegueram de Can Bosc

A mitjan juny van finalitzar les 
obres del clavegueram del car-
rer d’en Bosc, al nucli urbà. Les 
obres han consistit en la col·lo-
cació d’un tub de polietilè de 
350 mm de diàmetre, amb els 

corresponents pous de regis-
tre i les connexions pertinents 
als habitatges. Posteriorment, 
es va compactar i es va apli-
car una capa d’asfalt de 5 cm 
de gruix. 
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Amb motiu del Dia Mundial de 
les Persones Refugiades, que 
es commemora el 20 de juny, 
l’Ajuntament es va adherir, per 
segon any, a la campanya de 
sensibilització “Som Refugi”, 
una iniciativa promoguda per 
la Xarxa Asil.cat, conjuntament 
amb el Fons Català de Coo-
peració al Desenvolupament, 
l’Ajuntament de Barcelona i la 
Diputació de Barcelona.
Aquesta iniciativa, més enllà 
d’emmarcar la defensa del dret 
d’asil en un dia internacional 
dedicat especialment a aques-

ta fita, preten conscienciar la 
ciutadania i els agents públics 
i privats sobre la necessitat de 
tenir sempre present si “Som 
Refugi” per a les persones que 
sol·liciten protecció internacio-
nal. 
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*  * FENT LA SEVA COMPRA AL NOSTRE SUPERMERCAT,  

ESTALVIA PER PARTIDA DOBLE * * 

          
AMB 1 COMPRA DE 30€ AL NOSTRE SUPERMERCAT CONSUM 

REBRÀS 1 VAL DE DESCOMPTE DEL 10% EN CARBURANTS. 
AMB 3 REPOSTATGES DE 30€, LI REGALEM 1 RENTAT GRATIS 

OBERT 24H, 365 DIES, PREUS DE SUPERMERCAT CONSUM 

GRANDS DESCOMPTES % AL GASOIL DE CALEFACCIÓ. 

COMPARI PREUS,  ES SORPRENDERÀ 

 

**Els millors preus en alimentació i també en carburants. 

Lliçà d’Amunt torna a 
adherir-se a la campanya 
“som Refugi”

servei de primera Acollida
Amb l’objectiu de seguir treballant per construir un municipi 
d’acollida, des de finals de juliol l’Ajuntament, amb el suport del 
Consell Comarcal, disposa del Servei de Primera Acollida, finançat 
per la Generalitat i amb cofinançat pel Fons Social Europeu. 

El Servei de Primera Acollida 
és un conjunt de recursos i 
accions que tenen com a fina-
litat promoure l’autonomia, la 
cohesió social i la integració, 
en igualtat d’oportunitats, de 
les persones nouvingudes, 
estrangeres i retornades, 
amb edat superior a l’esta-
blerta per a la finalització 
de l’escolaritat obligatòria i 
amb resolució administrativa 

d’empadronament en un mu-
nicipi de Catalunya. 
A través d’una informació, 
acompanyament i formació, 
el Servei de Primera Acollida 
facilita i garanteix l’adquisi-
ció de competències lingüís-
tiques, laborals i de conei-
xement de la societat i del 
marc jurídic. Aquestes com-
petències s’acrediten amb un 
certificat d’acollida, el qual 

té utilitat per procediments 
d’estrangeria i nacionalitat, 
per buscar feina i per fer va-
ler l’experiència i els coneixe-
ments.
Per a més informació sobre 
al Servei de Primera Acolli-
da cal dirigir-se a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania de 
l’Ajuntament o contactar amb 
el Consell Comarcal del Va-
llès Oriental.
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L’Ajuntament va lliurar, el pas-
sat 22 de juny, el primer regal 
institucional per a casaments 
civils. Es tracta d’una bossa 
blava amb dos davantals, un 
de blanc i un de negre, amb la 
nova imatge corporativa, que 
l’administració local regalarà a 
totes les parelles que es casin 
pel civil.

notícies de l’Ajuntament

Sentència contra Delgado

Conveni entre l’Ajuntament i 
l’ateneu l’Aliança
L’Ajuntament i l’ateneu l’Aliança van signar al juliol un conveni de 
col·laboració per a la programació d’activitats i per a l’ús gratuït de 
la sala per part de l’administració i les entitats locals. 

El 31 de desembre de 2016 va 
finalitzar el conveni de col·la-
boració existent des del 2009 
entre l’Ajuntament i l’ateneu 
l’Aliança i és voluntat de les 
dues parts continuar mante-
nint aquest vincle. Per això, 
s’han signat dos convenis. El 
primer que regula els drets i 
obligacions d’ambues parts 
en relació a la programació 
d’activitats. El segon determi-
na la forma en què les entitats 
del municipi degudament re-
gistrades es poden beneficiar 
gratuïtament de l’ús de la sala 
de l’ateneu. 
En el conveni de col·laboració, 
l’ateneu l’Aliança es compro-
met a portar a terme La Ju-
guesca, un cicle d’activitats 
infantils i a desenvolupar acti-
vitats obertes, tant a persones 
sòcies com a no sòcies, en els 
àmbits de la cultura, l’esport, 
la dinamització i la cohesió 
social. Per la seva banda, 
l’Ajuntament es compromet 
a atorgar una subvenció de 
17.500€ per a La Juguesca, 
una altra de fins a 6.000€ per 
als espectacles infantils i una 
tercera subvenció de fins a 

15.000€ per a altres activitats. 
A més, es crearà una comis-
sió de treball formada per re-
presentants de les dues parts 
per tal d’analitzar el desenvo-
lupament dels compromisos 
adquirits.
L’any 2006, l’Ajuntament i 
l’ateneu l’Aliança van acordar 
la realització d’obres de millo-
ra de l’ateneu. Aquestes obres 
es van finançar en part amb 
un deute hipotecari contret 
per l’ateneu. Per tal de facilitar 
la liquidació d’aquests deu-
tes hipotecaris de l’ateneu, 
l’Ajuntament farà un ingrés de 

80.000€ en un compte ban-
cari titularitat de l’ateneu en 
concepte de pagament avan-
çat de la cessió de la sala a 
l’Ajuntament i a altres entitats 
fins a desembre de 2026. Així 
s’acorda en el conveni de 
cessions de la sala, en el qual 
l’ateneu l’Aliança es compro-
met a cedir la sala, els equips 
i el personal a l’Ajuntament 
de forma gratuïta sempre que 
aquest ho necessiti, així com 
a les entitats del municipi per 
tal de realitzar activitats que 
no tinguin per objectiu el lucre 
personal. 

Codi de conducta i de bon 
govern de l’Ajuntament
El passat 22 de juny va entrar 
en vigor el Codi de conducta i 
de bon govern de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt, un cop pu-
blicat al Diari Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya (DOGC). 
L’aprovació inicial del Codi va 
tenir lloc en el Ple del 30 de 
març.
L’aprovació d’aquest docu-
ment respon a la voluntat de 
l’Ajuntament de posar en mar-
xa un instrument que reguli 
l’actuació municipal establint 
les pautes i principis ètics que 

han de guiar, més enllà de l’es-
tricte compliment de la llei, la 
conducta dels representants 
polítics.
Amb aquet nou Codi s’avan-
ça un pas més en matèria de 
transparència i bon govern. 

El president de la Mancomunitat 
de la Vall del Tenes, juntament 
amb els alcaldes dels municipis 
integrants de la mancomunitat, 
va presentar en roda de prem-
sa, el passat 13 de juliol, les 
conclusions de la sentència que 
el Tribunal Suprem ha dictat en 
relació al cas Delgado. 
El Tribunal Suprem va dictar 
sentència, el passat mes de 
maig, contra Francesc Delgado 
Ruiz, condemnat a 6 anys de 

presó, a 10 anys d’inhabilitació 
per a càrrec públic, al paga-
ment de 523.482, 20€ en con-
cepte de Responsabilitat Civil a 
la Mancomunitat i al pagament 
de les costes processals per un 
delicte de malversació de ca-
bals públics amb falsedat do-
cumental. 
L’exgerent de la Mancomunitat 
de la Vall del Tenes ha demanat 
l’indult al Govern. Els alcaldes 
reclamen que entri a presó.

Declaració institucional 
amb motiu del Dia 
Internacional de l’orgull 
LGTBI
L’Ajuntament va convocar la 
ciutadania a sumar-se a la 
commemoració del Dia Inter-
nacional de l’orgull LGTB i va 
per pública una declaració ins-
titucional clamant per un futur 
en igualtat. A més, aquell dia, 
el 28 de juny, la bandera amb 
els colors de l’Arc de Sant Mar-
tí, símbol d’aquest col·lectiu, va 
onejar al balcó de l’Ajuntament 
i es va mostrar a la pàgina web i 
a les xarxes socials municipals. 

Regal institucional per a casaments 
civils
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Premis de la Nit de l’Esport 2017
PREMIS A ENTITATS I CLUBS D’ESPORTS COL·LECTIUS:
- Per la classificació per la fase d’ascens de categoria i per ser un exem-
ple pel club:
 Primer equip del Club Esportiu Lliçà d’Amunt 
- Com a campió de Lliga i per la seva trajectòria, esforç i treball en equip: 
Juvenil del Futbol Sala Lliçà d’Amunt
- Pel seu esforç i sacrifici, ja que malgrat les adversitats ha tirat endavant 
una temporada complicada: 
Benjamí B del Club Esportiu Lliçà d’Amunt
- Per la seva trajectòria, el seu esforç i la bona temporada realitzada: 
Benjamí del Futbol Sala Lliçà d’Amunt
- Per desenvolupar una temporada perfecte amb grans resultats a totes 
les competicions: Rànking Espanyol, Rànking Català i Copa Catalana: 
Equip de Competició de l’Amunt Club Ciclista
- Per diversitat de pòdiums i campionats: 
Equip de l’Escola de l’Amunt Club Ciclista
- Com a campió de la segona fase del seu nivell: 
Mini 2 masculí del Club Bàsquet Lliçà d’Amunt
- Com a campió de la primera fase del seu nivell: 
Mini 1 masculí del Club Bàsquet Lliçà d’Amunt
- Per classificar-se per jugar les fases de Nivell A2: 
Preinfantil femení del Club Bàsquet Lliçà d’Amunt
- Per quedar campió de la fase prèvia nivell B: 
Infantil masculí del Club Bàsquet Lliçà d’Amunt
- Com a campió de les fases 1 i 2 de nivell B: 
Cadet 4 masculí del Club Bàsquet Lliçà d’Amunt
- Com a campions de la fase prèvia i sots-campions de la fase regular: 
Junior femení del Club Bàsquet Lliçà d’Amunt
- Per l’ascens a Primera Catalana per primer cop en la història: 
Sènior 1 femení del Club Bàsquet Lliçà d’Amunt
- Per l’ascens a la màxima categoria catalana, a Copa Catalunya, també 
una fita històrica: 
Sènior 1 masculí del Club Bàsquet Lliçà d’Amunt

PREMIS A ENTITATS I CLUBS D’ESPORTS INDIVIDUALS:
- Per diversitat de campionats i pòdiums:
Shorin Ryu Karate
- Per aconseguir grans resultats en fases classificatòries i diferents cam-
pionats:
Club Patinatge Artístic Lliçà d’Amunt
- Per la diversitat de podis, lligues catalanes i campionats de Catalunya:
BMX Vallès Club
- Per la promoció d’ascens de categoria tant a quatre modalitats com a 3 
bandes: 
Equip federat del Club Billar Lliçà d’Amunt

PREMIS DE LES LLIGUES DE LLEURE DE L’AJUNTAMENT:
- Lliga de lleure de Botxes:
1r classificat: Can Prat

2n classificat: Can Marquès
3r classificat: Club de Tenis Ca l’Artigues

PREMIS ALS VALORS ESPORTIUS:
- Premi a entitats esportives per desenvolupar una tasca formativa, espor-
tiva i social en el municipi per a esportistes en edat escolar, i per desenvo-
lupar una tasca important en el foment de l’esport femení:
Club Esportiu Lliçà d’Amunt
Futbol Sala Lliçà d’Amunt
Club Bàsquet Lliçà d’Amunt
Amunt Club Ciclista
Associació Shorin Ryu Karate
Club Patinatge Artístic Lliçà d’Amunt 
BMX Vallès Club
- Premi a entitats esportives per la consolidació i difusió de Lliçà d’Amunt 
mitjançant la pràctica esportiva del lleure i pel desenvolupament de grans 
esdeveniments:
Grup 24 Hores 
Club Billar Lliçà d’Amunt
Atlètic Lliçà

DISTINCIÓ HONORÍFICA:
Premi de reconeixement honorífic de la Regidoria d’Esports:
Joan del Río, ciclista, una persona amant de l’esport i un esportista 
exemplar que, tot i les grandíssimes dificultats que ha patit, sempre ha 
tirat endavant; un exemple de superació, esforç i constància, que ha de-
mostrat que amb voluntat i sacrifici es pot superar qualsevol situació. 

PREMIS AL MÈRIT ESPORTIU:
- Premi a la Millor Esportista de l’any, que pretén significar a una espor-
tista femenina per la seva trajectòria, tant per la temporada objecte dels 
premis com al llarg de la seva carrera:
Núria Pérez Morata del Shorin Ryu Karate: Cinturó Marró/Negre, ha 
quedat Campiona de Catalunya de karate en Kumite Infantil i Campiona 
de Catalunya de Katas. Ha estat seleccionada pels entrenaments al CAR 
de Sant Cugat previs al Campionat d´Espanya. 2ª classificada de la seva 
categoria en el Campionat Intercomunitari de karate de Cheste (València) 
amb la Selecció Catalana. Integrant de la Selecció Catalana de karate al 
Campionat d’Espanya a Còrdova (és la primera vegada que una compe-
tidora del club està a un Campionat d’Espanya de Karate representant a 
Catalunya).
- Premi al Millor Esportista de l’any, que pretén significar a aquell espor-
tista masculí per la seva trajectòria, tant per la temporada objecte dels 
premis com al llarg de la seva carrera:
Àlex Castro del Club Bàsquet Lliçà d’Amunt: Jugador del club des dels 
6 anys. Ha passat per totes les categories de formació fins arribar a ser 
la referència del club. Capità i emblema de l’equip que ha assolit la fita 
històrica d’ascendir a la màxima categoria del bàsquet català.
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La karateca Núria pérez i el basquetbolista Àlex 
Castro, millors esportistes de la Nit de l’Esport 2017
500 persones van participar a la Nit de l’Esport, la festa de l’esport lliçanenc, que enguany celebrava el 10è 
aniversari i havia de sorprendre amb un canvi d’ubicació, a la Piscina Municipal, però davant la previsió de pluja 
es va mantenir al Pavelló d’Esports.

La Nit de l’Esport, la trobada 
en format festa on es reco-
neix l’esforç que realitzen dia 
a dia les entitats esportives i 
els esportistes del nostre mu-
nicipi, es va tornar a celebrar 
el passat 30 de juny. Estava 
previst  un canvi d’ubicació, a 
la Piscina Municipal, un marc 
ideal per commemorar el desè 
aniversari d’aquest esdeveni-
ment, però davant la previsió 
de pluja es va mantenir en el 
Pavelló d’Esports. 
La benvinguda va anar a càr-
rec del regidor d’Esports, 
Manel Busquets, que en el 
seu discurs va fer referència 
a dos puntals de tots els es-
portistes: les famílies i els en-
trenadors/es. També va parlar 
de les vessants educativa, de 
consolidació de valors i de for-
mació intel·lectual de l’esport. 
I va acabar amb un agraïment 
a totes les persones que fan 
possible la Nit de l’Esport i a 
totes les persones “que han fet 
possible al llarg dels anys que 
l’esport de casa nostra estigui 
a aquest alt nivell.”
Seguidament, el presenta-
dor, Robert Gobern (actor i 
speaker, a més de guionista, 
director i productor, i animador 
del F.C. Barcelona de Futbol), 

va cridar a l’escenari a la con-
vidada d’honor d’aquesta edi-
ció, la campiona olímpica de 
natació sincronitzada Gemma 
Mengual, referent mundial en 
aquesta especialitat. La neda-
dora va agrair la invitació d’as-
sistència a la Nit de l’Esport, 
va felicitar totes les persones 
nominades i va ressaltar la im-
portància de l’esport i els va-
lors que comporta.
La vetllada també va comptar 
amb la presència Josep Maria 
Mas, membre de la Comissió 
de natació sincronitzada de la 
Federació espanyola de nata-
ció.
Després, es va donar pas al 
lliurament de premis a les en-
titats i als esportistes locals 
pels mèrits aconseguits du-
rant l’any 2016 i la tempora-
da esportiva 2016-2017. El 
punt culminant del lliurament 
de premis va ser quan el van 
desvetllar els noms del millor 
i la millor esportistes de Lliçà 
d’Amunt d’aquesta edició de 
la Nit de l’Esport. Els guardo-
nats van ser Núria Pérez Mora-
ta del Shorin Ryu Karate i Àlex 
Castro del Club Bàsquet Lli-
çà d’Amunt. Un altre moment 
molt emotiu va ser el lliurament 
del premi honorífic al ciclista 

Joan del Río.
Finalitzat el lliurament de pre-
mis, va ser el torn del parla-
ment de l’Alcalde, Ignasi Si-
món, el qual, a més de felicitar 
tots els premiats, va agrair la 
implicació dels membres de 
les entitats esportives locals 
“per transmetre valors com la 
disciplina, el companyonia i el 
respecte, els quals ajuden a la 
integració en una societat  que 
volem que cada dia segui més 
justa i solidària”. 
Tot seguit, es va donar pas a 
un sopar a peu dret, en format 
pica-pica, que va permetre la 
interrrelació de tot el teixit es-
portiu de Lliçà d’Amunt. El so-
par va estar amenitzat pel grup 
de jazz La Diminuta. També es 
va obrir una zona d’inflables 
per als més petits.
La Nit de l’Esport, oberta a tota 
la població, va comptar amb 
l’assistència de 500 persones. 
També es va crear l’etiqueta 
#NitdelEsportLliçà per utilitzar 
a les xarxes socials en tot el re-
ferent a aquest esdeveniment 
i es va organitzar un concurs 
d’Instagram on es van premi-
ar les tres fotos de l’acte amb 
més nombre de M’agrada i els 
autors van rebre abonaments 
d’1, 2 o 3 mesos per al gimnàs 
del Pavelló d’Esports. Les per-
sones guanyadores d’aquesta 
edició del concurs van ser: 
1r premi: @jjuanma12 amb 150 
likes
2n premi: @jsergiparejo21 amb 
113 likes
3r premi: @priorinma amb 96 
likes
La regidoria d’Esports agraeix 
la col·laboració dels patroci-
nadors, Jardineria Pedrerol i 
Mango, que han fet costat en 
l’organització d’aquest acte.

El millor i la millor esportistes d’aquesta edició de la Nit de l’Esport.

El premi especial d’enguany va ser pel ciclista Joan del Río.

La convidada d’honor, Gemma Mengual.
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Resultats del primer semestre del 2017 
del pla “Millorem l’ocupació”
El Pla “Millorem l’Ocupació” 
és un projecte que pretén de-
senvolupar diferents mesures 
per a la millora de l’ocupabilitat 
dels joves de 16 a 35 anys del 
municipi. Una d’aquestes me-
sures és el servei d’assessora-
ment acadèmic i laboral que es 
duu a terme a l’Ajuntament des 
del 2015.
Durant els sis primers mesos 
de l’any 2017 s’ha fet el segui-
ment a un total de 81 perso-
nes, de les quals 30 dones i 51 
homes. S’han atès a 55 joves 
entre 16 i 24 anys i 26 persones 
de més de 25. La seva majoria 
estaven cursant algun estudi 
i havien de decidir la continu-
ació de la seva formació o bé 
no tenien experiències laborals 
de llarga durada i necessitaven 
iniciar-se en el món professio-
nal.
Del total de 81 persones a les 
que s’ha fet el seguiment, 39 
ja han acabat el seu itinerari 
d’orientació per motius varis. 
I, d’aquestes, un 87,17% l’han 
acabat perquè han aconseguit 
el seu objectiu personal (treba-
llar, estudiar o formar-se). 
A part d’aquest servei d’orien-
tació laboral i acadèmic, el Pla 
“Millorem l’Ocupació” duu a 
terme diferents accions, com 

ara orientació a la Fira Guia’t  
de Granollers, tramitació de la 
inscripció a la Garantia Juvenil 
o mailing setmanal als usuaris 
del Pla. També s’ha establert 
una estreta col·laboració amb 
els instituts del municipi; s’ha 
presentat el Pla a les classes 
de 4t, 1r i 2n de Batxillerat de 
l’INS Lliçà i a les classes de 
4t de l’INS Hipàtia. A més, en 
aquest institut, s’ha establert 
l’Espai d’Orientació, on s’han 
atès 20 alumnes que estaven a 
punt de finalitzar l’ESO i havien 
de decidir el seu futur acadè-
mic. Una altra acció ha estat les 
dues xerrades que s’han dut a 
terme per orientar a famílies 
amb fills de 3r i 4t d’ESO, per 
tal de donar suport en la presa 
de decisió d’aquests alumnes; 
a aquestes xerrades van assis-

tir un total de 34 persones.
El Pla “Millorem l’Ocupació” 
col·labora amb altres progra-
mes que es duen a terme a 
la comarca, com Joves Per 
l’Ocupació, impulsat pel Con-
sell Comarcal del Vallès Ori-
ental, que té per objectiu la 
millora de l’ocupabilitat de les 
persones joves oferint quali-
ficació i desenvolupament de 
les competències professio-
nals i personals que afavorei-
xin l’accés al mercat laboral i/o 
retorn al sistema educatiu del 
jove. El Pla “Millorem l’Ocupa-
ció” hi ha derivat 6 dels 7 joves 
de Lliçà d’Amunt, sent aquest 
municipi el tercer en nombre 
de participants juntament amb 
Les Franqueses del Vallès i no-
més per sota de Canovelles i 
Granollers.

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

C/ Rafael de Casanova, 17 
08186 Lliçà dʼAmunt 
 93 841 65 56 

www.escoladangles.com 

Des de 1988 
Matrícula oberta 

►A més a més, 
►Tàndems 

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

 
 

  

 

Grups reduïts 
 

Seguiment 
individualitzat de 

lʼalumne

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 

 

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 

Concurs fotogràfic 
Calendari 2018
Recordem que l’Ajuntament 
ha convocat el Concurs Foto-
gràfic Calendari 2018 amb la 
finalitat d’il·lustrar el calenda-
ri que editarà l’administració 
local per l’any vinent i que es 
distribuirà a totes les llars del 
municipi.
La temàtica del Concurs 
Fotogràfic Calendari 2018 
és “Lliçà d’Amunt, un po-
ble per viure”, lema estrenat 
l’any passat a partir del can-
vi d’imatge corporativa de 
l’Ajuntament. Es poden pre-
sentar fotografies de paisat-
ges, patrimoni, festes, etc. 
Les fotografies han de reflec-
tir l’arquitectura del poble, la 
seva gent, els seus racons, 
les seves festes, i en gene-
ral qualsevol aspecte que es 
vulgui ressaltar i mostrar del 
poble. 
Pot participar en aquest con-
curs qualsevol persona d’àm-
bit professional o aficionat, 
que visqui, senti i/o estimi 
Lliçà d’Amunt. Podran parti-
cipar-hi les persones majors 
d’edat o que essent menors 
d’edat comptin amb l’auto-
rització del seu pare, mare o 
tutor legal, ja que la identitat 
dels guanyadors/es farà pú-
blica. 

La data màxima de lliurament 
de les obres serà el divendres 
27 d’octubre a les 12h.
Es premiaran les tretze millors 
fotografies (una per cada mes 
i una per la portada). El premi 
consistirà en la reproducció 
de les fotografies guanyado-
res en el calendari que edita-
rà l’Ajuntament per al 2018 i 
que es distribuirà a totes les 
llars del municipi. El nom dels 
autors i les autores de les fo-
tografies serà publicat en el 
calendari. 
La fotografia escollida per a la 
portada rebrà un val de 100€ 
per adquirir material fotogrà-
fic a la botiga Casanova Foto. 
El veredicte del jurat es farà 
públic el dimarts 31 d’octubre 
a la web municipal i a les xar-
xes socials.
Les bases d’aquest concurs 
fotogràfic es poden consultar 
al web municipal. 
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Del gran ventall d‘activitats 
programades al llarg de les 
5 setmanes de les Activitats 
esportives d’estiu, cal desta-
car la diversitat d’esports que 
s’han realitzat (volei, bàdmin-
ton, pàdel, bàsquet, futbol, 
hoquei, beisbol, rugbi, tennis 
taula, etc.), les activitats de 
fitness (steps, tonificació, ae-
ròbic...),  activitats de psico-
motricitat, jocs de tot tipus, 
tallers de manualitats, petites 
excursions pel  municipi, jocs 
d’aigua, concursos, balls, jocs 
a la natura, gimcanes, hip-
hop, aquagim, activitats aquà-
tiques i piscina diària, entre 
altres. Cadascuna d’aquests 
activitats, adaptades sempre 
a l’edat corresponent dels 
nens i nenes.
També cal destacar els dies 
especials amb activitats sor-
presa: inflables aquàtics amb 
un gran tobogan lliscador, llits 
elàstics per als petits, sortida 
a la platja per als grans, gim-
canes esportives, diada es-
portiva al Club de Tennis de 
Ca l’Artigues, BMX, etc., on 

tots els nens i nenes van gau-
dir d’allò més. 
I, seguint la tradició de fa uns 
anys, no podem oblidar-nos 
de la gran nit de l’acampada, 
en la qual es van realitzar una 
sèrie d’activitats com una fes-
ta de l’escuma, un correaigua, 
màgia, vídeos, ball,  làsertag, 
bany nocturn i discoteca. 
La regidoria d’Esports dóna 
les gràcies a tot l’equip humà 
que ha fet possible que les 
Activitats esportives d’estiu 
hagin tornat a ser un èxit, a 
tots els col·laboradors que 
han ajudat en les activitats 
extres i a tots els pares i ma-
res per la seva confiança; es-

perem tornar a veure els seus 
fills i filles l’estiu vinent.
L’objectiu principal de les Ac-
tivitats esportives d’estiu és 
fomentar la pràctica de l’es-
port i aprendre la tècnica de 
molts esports, mitjançant el 
joc i la diversió, i complemen-
tar-ho amb tot tipus d’acti-
vitats lúdiques i recreatives. 
Però, el més important és 
aconseguir que els nens i ne-
nes es diverteixin, s’ho passin 
bé i siguin feliços, i això s’ha 
aconseguit, amb un fantàstic 
equip de monitors/es que han 
realitzat una gran tasca i han 
estat pendents en tot moment 
dels nens i nenes.

Èxit de les Activitats esportives d’estiu Casal jove 2017

Participants al Casal jove 2017.

Aquest any el Casal Jove ha 
estat un èxit, ja que érem 56 
joves d’entre 12 i 17 anys,  el 
doble de l’any anterior. Du-
rant el Casal Jove en ho hem 
passat d’allò més bé. Hem 
sigut un grup nombrós, però 
ens hem avingut moltíssim i 
hem fet molta pinya entre tots. 
Gràcies al Casal hem pogut 
conèixer gent nova i fer nous 
amics i amigues. El que més 
ens ha agradat és que cada 
setmana hem anat d’excursió 
i ha estat molt divertit; hem 
anat a la platja a passar el dia, 
també hem anat a una piscina 
enorme que es diu La Bassa a 
Sabadell, hem fet la tradicional 
sortida del Tibidabo i va ser 
una passada ja que vam pujar 
a tot i més! I, per finalitzar el 

Casal, hem tornat anar a pas-
sar el dia a la platja tots junts 
com una gran família. El Casal 
mola perquè ens distraiem i no 
ens avorrim a casa; a més, els 
monitors i monitores, que són 
molt divertits, s’adapten a les 
nostres preferències i decidim 
les activitats tots junts. Durant 
el Casal hem fet de tot: tallers 
de cuina, un mural de graffiti, 
pintball a la riera, gimcana pel 
poble... i hem anat a fer un ro-
omescape a l’Ateneu L’Alian-
ça.
Nosaltres l’any que ve repetim! 
Us ho recomanem. El pròxim 
estiu apunta’t! Serà un estiu 
que no oblidaràs mai!

Joves participants al Casal 
jove 2017

Casal d’estiu 2017

Aquest juliol els nens i les ne-
nes del Casal d’estiu ens hem 
divertit descobrint el misteri de 
la desaparició de les relíquies 
de la Serpent del Tenes, ama-
gades secretament a l’ermita 
de Sant Baldiri.
Cada setmana hem fet activi-
tats de lleure centrades en la 
llegenda de les serpents, histò-
ria en la que es basa la bèstia 
de foc dels Diables del Tenes.
“Segons diuen, fa molts anys 
habitaven els rius de la zona 

unes serps gegants que tenien 
una pedra màgica al cap. Qui 
aconseguia aquesta pedra gau-
dia de prosperitat de per vida.”
Ha estat un mes ple d’aventu-
res per a tots els gustos: els pe-
tits van entrar a l’ermita de Sant 
Baldiri a trobar la pedra màgica, 
els mitjans van visitar l’hípica de 
Can Xicota, els més grans van 
resoldre el room escape que 
l’Ateneu l’Aliança té obert des 
de finals de juliol. També alguns 
grups van anar al tennis taula i a 

la paret d’escalada que hi ha al 
Tennis Taula de l’Aliança.
A les tardes, entre altres acti-
vitats, vam fer tallers de cuina 
i vam anar a la biblioteca. La 
Maite Mompart va fer una ses-
sió d’impro-contes i al matí al 

grup de petits la Joana More-
no va explicar la història de Ca 
l’Oliveres del Pepitu i la Pepita.
Aquest any els petits van anar 
d’excursió a la Granja Can Pi 
de la Serra, on van aprendre 
molt dels animals de granja, i 

Les Activitats esportives d’estiu per a nens i nenes que organitza 
cada estiu la Regidoria d’Esports durant els matins de juliol 
enguany ha tornat a ser un èxit tant de participació, amb 435 
inscripcions, com d’organització i desenvolupament.

Les relíquies de la Serpent... trobades!

els mitjans i grans van passar 
un dia lúdic i de convivència a 
la Bassa de Sant Oleguer.
Vam acomiadar el Casal fent 
festa el darrer dia, amb música 
i jocs d’aigua!
I després del Casal... campa-
ments! Aquest any l’Esplai va 
marxar al terreny La Sort, a 
Feners (Saldes, el Berguedà), 
un campament a camí entre 
Gósol i Saldes, al costat del 
Pedraforca. El curs d’esplai 
tornarà a començar a finals de 
setembre-principis d’octubre. 
Informeu-vos-en a la web de 
l’Esplai www.esplaillica.cat!

Grup d’Esplai

notícies de l’Ajuntament

Galeria de fotos dels Casals d’estiu
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Acords presos en Junta de govern
JUNTA DE gOVERN LOCAL 
DEL 12 DE JUNY
Contractació d’una auditoria 
per al servei Municipal d’Aigua
La Junta de Govern Local va 
aprovar la contractació de l’em-
presa PW Advisory & Capital 
Services SL per dur a terme 
una consultoria sobre el servei 
d’abastament d’aigua, per un 
import de 16.500€ més IVA. 
L’empresa concessionària del 
Servei d’abastament d’aigua 
potable, SOREA, ha reclamat 
reiteradament un increment de 
la despesa reconeguda repercu-
tible a tarifes de les partides ‘Ma-
terials de conservació i treballs 
de tercers’ i ‘Administratives’. No 
obstant, per la naturalesa comp-
table de la seva gestió, és impos-
sible determinar externament en 
quin grau és una reclamació lí-
cita i/o justa. Caldria auditar els 
comptes interns de SOREA per 
conèixer la naturalesa de les se-
ves reclamacions i determinar 
què cal fer al respecte.
A més, és un objectiu polític de 
l’equip de govern estudiar el mo-
del amb el que actualment s’es-
tà prestant el servei (concessió) 
i avaluar altres possibilitats de 
gestió. Cal determinar la correc-
ció legal dels preceptes que ac-
tualment regeixen la concessió 
el servei, quin seria el cost de 
rescatar la concessió i la viabi-
litat econòmica d’altres models 
de prestació del servei en el cas 
concret del nostre municipi. 
Per realitzar totes aquestes tas-
ques es va demanar pressupost 
a consultores i s’ha aprovat la 
contractació d’una d’elles. 
 
Contractació de la redacció 
de la modificació puntual del 
pOUM en l’àmbit de Can Malé 
per a la implantació d’un cen-
tre artesanal de cervesa
La Junta de Govern Local va 
aprovar la contractació de So-
lé-Roman Arquitectes, per un 
import de 9.800€ més IVA, per 
tal que redacti la Modificació 
Puntual del POUM en l’àmbit de 
Can Malé. 

Per tal de poder implantar un 
Centre Artesanal de Cervesa en 
l’àmbit de Can Malé i preveure 
l’ús de producció de cervesa en 
la planta baixa de la nau principal 
és necessari requalificar aquest 
àmbit de parcel·la, bescanviant 
qualificacions d’equipament 
amb la clau 11b d’industrial vin-
culada a l’ús principal d’equipa-
ment, dins el termini establert, 
que acabava a finals de juny.

Aprovació de les bases regu-
ladores per la provisió de llocs 
de treball a contractar a través 
de plans d’Ocupació 2017-
2018
La Junta de Govern Local va 
aprovar les bases reguladores 
del procés selectiu per la provisió 
de personal en situació d’atur, fi-
nançat amb càrrec a l’ajut ator-
gat en el marc del “Programa 
complementari de foment de 
l’ocupació local i de suport a la 
integració social 2017-2018” del 
Pla “Xarxa de Governs Locals 
2016-2019” de la Diputació de 
Barcelona, al qual l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt està adherit.

Concessió de subvencions en 
règim de competència com-
petitiva per a projectes, activi-
tats i serveis d’utilitat pública 
i interès social per a a l’any 
2017.
La Junta de Govern Local va 
aprovar l’atorgament de subven-
cions a entitats locals per a l’any 
2017, en règim de concurrència 
competitiva, per a projectes, ac-
tivitats i/o serveis d’utilitat públi-
ca i interès social, per un import 
total de 45.040,24€.  

JUNTA DE gOVERN LOCAL 
DEL 19 DE JUNY
Aportació de l’Ajuntament a la 
Mancomunitat
La Junta de Govern Local va 
aprovar l’avançament de la 
quantitat de 104.446,59 euros 
a la Mancomunitat de la Vall del 
Tenes a compte de la quota de 
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt 
de l’any 2017, contemplada dins 

de l’aprovació del pressupost 
anual corresponent, a fi i efecte 
d’afrontar necessitats inajorna-
bles de tresoreria.

Col·laboració amb l’ONg Lliçà 
Peruanitos
La Junta de Govern Local va 
aprovar el conveni de col·labora-
ció amb l’ONG Lliçà Peruanitos 
per al projecte de cooperació 
“Comedor Catalunya” a Cerro 
Candela (Lima; Perú), on s’acor-
da una aportació de 1.500,00€ al 
projecte.  

JUNTA DE gOVERN LOCAL 
DEL 26 DE JUNY
Renúncia del concessionari 
del servei de bar del Local so-
cial de Ca l’Artigues
La Junta de Govern Local va 
acordar acceptar la renúncia al 
contracte per la prestació del 
servei de bar del Local Social de 
Ca l’Artigues per part de l’em-
presa Restauracions Molinobas 
SL al·legant inviabilitat social i 
econòmica.

Pagament de la quota de 2017 
al fons Català de Cooperació
La Junta de Govern Local va 
aprovar el pagament de 1.100€, 
corresponent a la quota de 2017 
com a socis del Fons Català de 
Cooperació. 

JUNTA DE gOVERN LOCAL 
DEL 3 DE JULiOL
servei de bar al Local social 
de Ca l’Artigues
La Junta de Govern Local va 
acordar deixar de prestar defini-
tivament el servei de bar al Local 
Social de Ca l’Artigues i instal·lar, 
en el seu lloc, unes màquines de 
vending (begudes, cafès i altres). 
La Junta de Govern Local del 
26 de juny va acceptar la renún-
cia de l’empresa Restauracions 
Molinobas SL a la concessió del 
servei de bar del Local Social 
de Ca l’Artigues. L’experiència 
del servei de bar d’aquest  local 
social durant els darrers anys ha 
estat valorada negativament, fo-
namentalment per la inviabilitat 

econòmica del servei.  
Sense servei de bar hi haurà 
més cabuda per a altres activi-
tats socials dirigides a d’altres 
col·lectius, com ara els joves. 
L’obertura i tancament del local 
social, de dilluns a divendres, el 
realitzarà la persona responsa-
ble del centre cívic, i en les ac-
tivitats organitzades, el personal 
contractat.
La mateixa Junta de Govern 
Local va aprovar la compra a 
l’empresa Restauraciones Mo-
linobas SL d’aquell mobiliari, 
maquinària i estris de cuina pro-
vinents del servei de bar del Lo-
cal Social de Ca l’Artigues que la 
regidoria de Centres Cívics con-
sideri adequada pel desenvolu-
pament de les seves activitats. 

Estudi d’adequació del cultiu 
de llúpol ecològic a la Vall del 
Tenes dins el terme municipal 
de Lliçà d’Amunt
La Junta de Govern Local va 
aprovar la “Proposta d’estu-
di d’adequació del cultiu de 
llúpol Humulus lupulus en rè-
gim ecològic a la Vall del Tenes 
dins el terme municipal de Lliçà 
d’Amunt” al Sr. Albert Vilardell 
Bartino, per l’import de 3.775,20 
€, inclòs l’Iva.
L’Ajuntament té interès en dina-
mitzar el sector agrícola local, 
incloent la producció agrària 
ecològica. A més, el projecte del 
Consorci de la cervesa artesana 
pot implicar el desenvolupa-
ment de cultius específics per al 
seu funcionament. I, el llúpol és 
un dels ingredients estratègics 
en l’elaboració de la cervesa i 
que el seu cultiu té certes limi-
tacions. Per això, l’Ajuntament 
considera estratègic conèixer 
la viabilitat del cultiu del llúpol al 
nostre municipi. 

Reposició de material robat 
de l’enllumenat públic
La Junta de Govern Local va 
acordar adjudicar el subminis-
trament de material elèctric per 
a la reposició dels robatoris 
efectuats en carrers del polígon 

industrial de Can Montcau a 
l’empresa IBBE Electricidad per 
l’import de 32.122,22 €, inclòs 
l’Iva.

JUNTA DE gOVERN LOCAL 
DEL 10 DE JULiOL
Aprovació del Conveni amb 
l’escola Lliçà d’Amunt per a 
l’ús de les instal·lacions del 
centre educatiu
La Mancomunitat de la Vall del 
Tenes s’ha plantejat impulsar 
una Escola d’adults que pugui 
donar resposta a les necessitats, 
actuals i futures, de la població a 
qui dóna servei.
Per consens de la Mancomu-
nitat, la ubicació d’aquest nou 
centre serà a Lliçà d’Amunt, 
concretament a l’edifici 2 de 
l’Escola de Lliçà d’Amunt, antiga 
escola Sant Baldiri.
Per això, la Junta de Govern 
Local va aprovar el Conveni en-
tre l’Ajuntament i l’escola Lliçà 
d’Amunt amb l’objectiu principal 
de fomentar l’ús social de les 
instal·lacions del centre educatiu 
a favor del servei a la les neces-
sitats educatives i formatives de 
les persones adultes. 

Separata del projecte d’urba-
nització del Pla parcial de les 
Peces de Can Guadanya
La Junta de Govern Local va 
aprovar inicialment la separata 
del projecte tècnic d’urbanit-
zació del Pla parcial urbanístic 
“Les peces de Can Guadanya” 
del tram del carrer de la Fàbrica 
fins a la interacció amb el carrer 
Jaume I, redactada per Masdeu 
Engineer S.L. 
L’objecte del document és 
l’execució de les obres d’urba-
nització necessàries per con-
tinuar l’actual tram urbanitzat 
del carrer de la Fàbrica fins al 
carrer Jaume I, i així poder obrir 
el carrer a la circulació, i habi-
litar un recorregut alternatiu als 
vehicles que baixen de les ur-
banitzacions i que actualment 
travessen per la zona del pave-
lló i l’escola Lliçà per arribar al 
carrer Anselm Clavé.

notícies de l’Ajuntament
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crònica

Ple ordinari del 20 de juliol
1 .- Aprovació de l’acta ante-
rior.
UNANiMiTAT

2.- Donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia.
Es va donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia emesos del 8 de maig 
al 30 de juny, que van del número 
324 al 520.

3.- Aprovació inicial de Modifi-
cacions pressupostàries.
El Ple  va aprovar inicialment l’ex-
pedient de modificació de crèdit 
del vigent Pressupost Municipal 
en la seva modalitat de crèdit 
extraordinari per al projecte de 
millora de les vies públiques i 
l’adquisició de la nau de Residus 
i una màquina d’escombrar per 
un import de 650.000€. Aquest 
crèdit extraordinari es finança 
amb majors ingressos respecte 
d’aquells previstos inicialment en 
el pressupost relatius a l’Import 
de construccions i obres i a les 
Llicències.

psC: A fAVOR
ERC: A fAVOR
iCV-EUiA: A fAVOR
CiU: A fAVOR
pp: EN CONTRA

4.- Aprovació del pla Econòmic 
Financer de l’Ajuntament 2017-
2018.
El Ple va aprovar el Pla Econòmic 
Financer de l’Ajuntament per als 
exercicis 2017-2018, que assen-
yala les pautes pressupostàries 
per assolir l’objectiu de la regla 
de la despesa a l’horitzó tempo-
ral indicat. 
psC: A fAVOR
ERC: A fAVOR
iCV-EUiA: A fAVOR
CiU: A fAVOR
pp: EN CONTRA

5.- Designació de les festes lo-
cals per a l’any 2018.
El Ple va aprovar com a festes lo-
cals del municipi per a l’any 2018 
el dilluns 8 de gener, ja que la 
festivitat de Sant Julià, patró del 

poble, cau en diumenge (7 de ge-
ner), i el 10 de setembre, un altre 
dilluns, per Festa Major. 
UNANiMiTAT

6.- Nomenament del jutge de 
pau substitut.
El Ple va acordar escollir pel 
càrrec de Jutge de Pau substitut, 
pel termini de quatre anys, a José 
Antonio Martínez Escobar, que es 
va presentar a la convocatòria 
juntament amb dues persones 
més. 
UNANiMiTAT

7.- Aprovació inicial de la crea-
ció i constitució del Consorci 
de Can Malé i els seus estatuts.
El Ple va aprovar inicialment la 
creació i constitució del Consorci 
de Can Malé, com a ens de caràc-
ter associatiu adscrit a l’Ajunta-
ment, amb la finalitat d’impulsar 
la investigació, l’experimentació 
i la formació de futurs empresa-
ris i productors de cervesa en la 
seva vessant artesana, i fomentar 

la promoció econòmica del muni-
cipi. 
psC: A fAVOR
ERC: A fAVOR
iCV-EUiA: A fAVOR
CiU: A fAVOR
pp: EN CONTRA

8.- Moció de reprovació al regi-
dor del Partit Popular de l’Ajun-
tament de Lliçà d’Amunt.
Els grups municipals del PSC, 
ERC, ICV-EUiA i CiU van propo-
sar al Ple que acordés reprovar 
el regidor del grup municipal del 
PP Francisco Javier Millán pel 
contingut de les seves interven-
cions en els diferents Plens i pels 
comentaris avocats a les xarxes 
socials.   
psC: A fAVOR
ERC: A fAVOR
iCV-EUiA: A fAVOR
CiU: A fAVOR
pp: EN CONTRA

9.- Afers urgents.
No n’hi havia.

10.- Mocions.
PP va presentar una moció de re-
buig al referèndum anunciat per a 
l’1 d’octubre. 
psC: ABsTENCió
ERC: EN CONTRA
iCV-EUiA: ABsTENCió
CiU: EN CONTRA
pp: A fAVOR

11.- Preguntes.
El PP va formular preguntes en 
relació a aquests temes: el cost 
per a la formació del Consorci 
català de la cervesa artesana; el 
cost dels semàfors de la inter-
secció entre els carrers de Pau 
Claris i Anselm Clavé; la contrac-
tació d’una auditoria pel servei 
municipal d’aigua; el cost dels 
estudis de mercat per a la im-
plantació d’un parc tecnològic a 
Can Malé; el cost del viatge de 
les participants al Sopar de les 
Àvies; la supressió de ressalts a 
les calçades; i el posicionament 
de l’Alcalde en relació al referèn-
dum anunciat per l’1 d’octubre. 

farmàcies
farmàcies de guàrdia (de 8h a 22h): 
p. Lozano (Bigues): de l’1 al 7 de setembre
M. Codina (Lliçà d’Amunt): del 8  al 14 de setembre 
R. Mas (Lliçà d’Amunt): del 15 al 21 de setembre
M. Vela (santa Eulàlia): del 22 al 28 de setembre
p. Esplugas (Lliçà de Vall): del 29 desetembrel al 5 d’octubre

per urgències després de les 22h: farmàcia Viñamata (granollers)
farmàcies obertes dissabtes tarda i diumenges matí: M. Codina (Lliçà 
d’Amunt), N.Salayet (Santa Eulàlia), J. Torras i P. Lozano (Bigues)

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
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notíciesdel poble

Abocament químic al riu
El passat 20 de juny al migdia 
es va produir un abocament 
químic al riu Tenes des de la 
depuradora de Sant Feliu de 
Codines. L’Agència Catalana 
de l’Aigua i el Consorci Besòs 
Tordera van prendre mesures 
sobre el terreny. 
Durant un procés de descàr-
rega d’un producte químic 
(Clorur Fèrric) en aquesta 
depuradora, es va produir 
un trencament del dipòsit 
que va provocar l’aboca-
ment d’aquest producte al 
riu Tenes a l’alçada d’aquest 
municipi. Aquest producte, 

que s’utilitza en el procés de 
depuració de l’aigua, en con-
centracions molt elevades, 
pot tenir efectes colorants 
sobre l’aigua, anant de tona-
litats groguenques a verme-
lles i que es va diluint amb el 
mateix cabal. Aquest produc-
te químic no és tòxic i no va 
tenir més conseqüències per 
a l’ecosistema.
El Consorci Besòs Tordera 
va comunicar aquest abo-
cament a l’Agència Catalana 
de l’Aigua i es van prendre 
mesures sobre el terreny per 
avaluar l’episodi. 

Detingut un home per 
circular en direcció 
contrària per la C-17
La Policia Local de Lliçà d’Amunt va 
localitzar, el passat 11 de juny, un 
conductor de 37 anys i veí de Sant 
Adrià del Besòs, acusat de conduir 
en direcció contrària per la C-17 al 
tram de Granollers i que va donar un 
positiu en la prova d’alcoholèmia i 
també en la prova de drogues. 

Bosch posa a prova la 
tecnologia de 
producció 4.0
La planta de la multinacional alema-
nya Bosch a Lliçà d’Amunt és pio-
nera a l’Estat dins del grup a treba-
llar amb tecnologies de producció 
4.0. Els treballs fusionen el món físic 
de la producció amb el món virtual 
de la tecnologia de la informació i 
d’internet. 

Sis anys de presó per a 
dos veïns per tràfic de 
droga
La fiscalia demana una pena de 
sis anys de presó per un home i 
una dona veïns de Lliçà d’Amunt 
acusats d’un delicte contra la sa-
lut pública per tràfic de drogues en 
aquest mateix municipi i en altres 
poblacions. L’home va ser detingut 
al seu domicili, al barri de Can Ro-
vira. Segons la fiscalia, traficaven 
amb cocaïna, marihuana i haixix en-
torn del seu habitatge però també 
a centres comercials o a l’entrada 
d’instituts. La dona, a Santa Perpè-
tua.

Lídia Fuentes, campio-
na de Catalunya júnior 
de BTT
Lídia Fuentes (Amunt Club Ciclista 
T-Bikes) va proclamar-se campiona 
de Catalunya de BTT en categoria 
júnior, en la prova que va tenir lloc 
el cap de setmana del 17 i 18 de 
juny a Ponts (La Noguera). D’altra 
banda, la també representant de 
l’Amunt CC T-Bikes Sandra Artigas 
va acabar subcampiona en la cate-
goria cadet. 

La UVic premia el 
treball de recerca de 
Batxillerat d’una 
alumna lliçanenca

La Universitat de Vic (UVic) va lliurar 
els premis als millors treballs de re-
cerca de Batxillerat entre els quals 
hi ha el de Judith Otero, alumne 
de l’institut Lliçà, per “Immigració 
subsahariana. Aproximació al món 
migratori”.

Figueras trasllada el 
centre de disseny a 
Lliçà d’Amunt
El fabricant de seients per a espais 
públics Figueras International Sea-
ting ha unificat a Lliçà d’Amunt les 
tasques de fabricació que fins ara 
portava a terme, amb les de disseny, 
que es feien a la Garriga. A la zona 
també hi ha les oficines centrals del 
grup. El trasllat de les instal·lacions 
ha coincidit amb el llançament de la 
nova imatge corporativa de la com-
panyia, en el marc d’un pla estratè-
gic que preveu doblar les vendes en 
un termini de cinc anys.
Darrerament, Figueras ha equipat 
el museu de la II Guerra Mundial de 
Polònia.  

Empreses constituïdes 
- Transports D-13 SL, dedicada al 
transport per carretera nacional i in-
ternacional.  
- Construcciones y Reformas INAC 
SL, dedicada a la construcció d’edi-
ficis residencials i no residencials, 
realització de reformes i reparacions 
d’edificis, execució d’obres i instal-
lacions auxiliars o complementàries 
en la construcció de reformes d’edi-
ficis, etc. 
- Barrios Mas Quirúgica SCP, dedi-
cada a l’exercici ia la prestació de 
serveis propis dels serveis mèdics. 
- Molist Air Conditioning Systems 
SL, dedicada a la instal·lació de sis-
temes de calefacció i aire condicio-
nat, a més de fontaneria. 

La Diputació 
incrementarà el nombre 
de teleassistències 
La Diputació de Barcelona augmen-
tarà el nombre de teleassistències 
al Vallès Oriental aquest any i pas-
sarà de 6.600 a 7.200, segons es va 
comunicar en el Consell d’Alcaldes 
del passat mes de juliol. 

Una lliçanenca obté 
una de les millors notes 
de selectivitat

La lliçanenca Núria Amenàbar, de 
17 anys, de l’institut Lliçà, amb un 
9.40, ha obtingut la tercera millor 
nota de la Selectivitat al Vallès Ori-
ental.  

Denunciats uns 
operaris per provocar 
un foc
Els Agents Rurals van denunciar 
uns operaris que estaven fent uns 
treballs amb una serra radial a Lliçà 
d’Amunt que van provocar un pe-
tit foc de vegetació que va acabar 
cremant uns 25 metres quadrats de 
vegetació agrícola.

El grup PSA destaca 
Boch com un dels 
millors proveïdors
L’empresa Bosh Sistemas de Fre-
nado, amb seu a Lliçà d’Amunt, 
ha estat distingida com una de les 
millors proveïdores del grup  PSA 
(fabricanta de vehicles Peugeot i Ci-
troën) a l’Estat. 

Sara Gay, campiona 
d’Espanya de BTT
La biker de Lliçà d’Amunt Sara Gay 
és la nova campiona d’Espanya de 
BTT sub-23 en la modalitat Cross 
Country Eliminator. (XCE). 

Leroy Merlin comença 
les obres
La cadena de grans superfícies 
de bricolatge Leroy Merlin ja ha 
començat les obres de la botiga de 
12.000 metres quadrats que obrirà 
al polígon Can Montcau del nostre 
municipi. 

Cremen 400 metres de 
vegetació
Un incendi va cremar a finals de 
juliol uns 250 metres quadrats de 
vegetació agrícola i 150 metres 
més de massa forestal en un incen-
di que es va localitzar a la masia de 
Can Mas, al barri de Palaudàries. 

Nou Esclat
El grup Bon Preu inverteix vuit mili-
ons d’euros en la construcció d’un 
nou supermercat a Lliçà d’Amunt 
que ja està aixecant en una parce-
l·la situada al polígon industrial Molí 
d’en Fonolleda. 

Què ha dit la premsa?

L’artista lliçanenc Màrius 
Gómez, a ColerArt
La cinquena edició de Co-
lerArt, el Festival d’Art Con-
temporani que organitza l’ar-
tista Carles Bros a Colera (Alt 
Empordà), va comptar amb la 
participació de 25 artistes, en-
tre els quals Màrius Gómez, de 
Lliçà d’Amunt, que hi va pre-
sentar l’exposició “El temps a 

la mà”, “una sèrie de fotogra-
fies analògiques on el temps 
s’ha aturat en cels emmarcats 
amb petites porcions de reali-
tat urbana”. 
Tots els artistes van exposar 
obres relacionades amb “La 
meteorologia”, que era la te-
màtica d’equesta edició.  

Lliga Catalana de BMX a 
Lliçà d’Amunt
El passat 17 de juny es va 
disputar una nova prova de la 
Lliga Catalana de BMX al cir-
cuit del BMX Vallès club a Lliçà 
d’Amunt.
Tot i ser unes dates complica-
des perquè hi ha molts estudi-
ants de viatges de fi de curs i 
amb compromisos escolars 
i professionals, 90 corredors 
es van donar cita en una ma-
tinal molt calorosa. Les curses, 
molt disputades, van transcor-
re sense cap incident i, en aca-
bar, tots el corredors i familiars 
varen gaudir de les piscines i 
del restaurant del complex es-
portiu de Ca l’Artigues. 
Quadre de guanyadors:
Nois 5-6. Oliver Barrachina, del  
M.C. Sant Andreu

Nois 7-8. Jairo Jordan Ortega, 
del BMX Terrassa
Nois 9-10. Ulises Barrachina, 
del M.C. Sant Andreu
Fèmines 10 i menys. Martina 
Hernández, del M.C. Sant An-
dreu
Nois 11-12. Adrián Mesa Mon-
forte, del  M.C. Sant Andreu
Nois 13-14. Miquel Hernandez, 
del  M.C. Sant Andreu
Fèmines 11 i més. Nerea Arjo-
na, del BMX Terrassa
CRUISER. Miguel Angel Ro-
man, del X-Riders
NOIS 15-18. Gabriel Avellane-
da, del XL BMX
OLIMPIC Women. Marta Cal-
vis, del X-Riders
OLIMPIC Man. Lluís Hiniestro-
sa, del BMX Terrassa.
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notícies del poble

Figueras equipa la TV 
Academy de Los Ángeles
El nou teatre de la TV Academy 
de Los Ángeles (Estats Units), 
modernitzat pels arquitectes 
Gensler, ha estat equipat amb 
595 seients d’alta gama de 
l’empresa lliçanenca Figueras 
International Seating. Aques-
tes instal·lacions són conegu-
des mundialment per produir 

de forma anual el lliurament 
dels aclamats premis Emmy. 

El programa educatiu “Viu el Besòs” 
tanca el curs
Un total de 4.973 estudiants, 
procedents de 88 escoles de 
24 municipis de la conca del 
Besòs, han participat durant 
el curs escolar 2016-2017 en 
el programa educatiu del Con-
sorci Besòs Tordera “Viu el 
Besòs”.
De les 9 activitats que ofe-
reix aquest programa, ‘Vida 
d’un riu’ ha estat novament 
la més sol·licitada, amb 2.028 
alumnes. Es tracta d’un itine-
rari d’un dia durant el qual 
es visiten els tres punts d’un 
riu (curs alt, curs mitjà i curs 
baix). La resta d’activitats 
segons nombre d’assistents 
han estat ‘Coneguem la de-
puradora’ (750 alumnes), ‘El 
riu a l’escola’ (675), ‘Joc de 
l’aiguòmetre’ (475), ‘Bèsties i 
bestioles’ (405), ‘De la depu-
radora al riu’ (375), ‘Rius de 
conte’ (175), ‘Com tenir cura 
dels rius’ (75) i ‘L’estat ecolò-
gic dels rius’ (15).

En aquesta ocasió, els cen-
tres educatius han procedit de 
24 municipis de la conca del 
Besòs, entre els quals Lliçà 
d’Amunt.  
El programa s’adreça princi-
palment a estudiants de se-
gon cicle d’Educació Infantil, 
Educació Primària, Educació 
Secundària Obligatòria (ESO) 

i a estudiants de Batxillerat i 
Cicles formatius, així com a 
altres centres educatius espe-
cífics.
“Viu el Besòs” va néixer el curs 
1995-1996. Des d’aleshores, 
han passat per aquest projec-
te més de 100.000 alumnes 
de diferents municipis de la 
conca del Besòs.

Presentació de la millora de la C-17
El conseller de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya, Josep Rull, va pre-
sentar el passat 24 de juliol a 
Parets del Vallès, conjunta-
ment amb els alcaldes de cinc 
municipis del Vallès Oriental, 
entre els quals Ignasi Simón 
de Lliçà d’Amunt, un conjunt 
d’actuacions que el Govern 
executarà entre el 2018 i el 
2019  amb l’objectiu de millo-
rar la capacitat i l’accessibilitat 
de la C-17. Aquestes mesures, 
consensuades amb el territori, 
comporten una inversió esti-
mada de 35 MEUR. 
Es preveuen cinc actuacions 
concretes:  una nova  conne-
xió amb l’AP-7 a Parets del 
Vallès i l’ampliació del tronc de 
l’AP-7 en sentit oest; l’amplia-
ció de la C-17 amb un tercer 
carril tant en sentit Vic com en 

sentit Barcelona i la reorde-
nació d’accessos al llarg d’un 
tram d’uns dos quilòmetres 
entre l’enllaç amb la C-35 i la 
ronda sud de Granollers (C-
352); la millora de la connec-
tivitat a les zones industrials 

del Coll de la Manya i de Can 
Montcau a través d’un nou pas 
inferior a la C-17 que connec-
tarà aquestes dues importants 
zones d’activitat econòmica; i 
la millora de l’accessibilitat a 
Montmeló.

L’associació de Comerços 
i serveis estrena imatge i 
Facebook

Segon Premi de la Lotería 
Nacional
El segon premi (número 16.641) 
del sorteig de la Lotería Nacio-
nal celebrat el passat 5 d’agost 
es va consignar al punt de ven-
da situat al carrer de Pompeu 
Fabra s/n de Lliçà d’Amunt. 

Foc al bosc, prop de Ca 
l’Artigues
Un incendi forestal va cremar, 
a principis de juliol, una petita 
zona de bosc prop de Ca l’Arti-
gues. El foc es va iniciar al mar-
ge de la carretera BV-1502 que 
dóna accés al barri i va avan-
çar cap a la zona boscosa del 
costat. Efectius dels Bombers, 
Protecció Civil i l’Agrupació de 

Defensa Forestal L’Alzina van 
actuar per apagar l’incendi. 
També hi van intervenir efec-
tius de la Policia i dels Mossos, 
que van desviar el trànsit. Els 
Agents Rurals també s’hi van 
personar per fer-se càrrec de 
la investigació per determinar 
la causa del foc. 
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L’habitatge és una necessitat bàsica imprescindible per viure amb dignitat. Calen polítiques que atorguin garanties als afectats, i 
garanteixin el dret a l’habitatge. És necessari articular una llei de “segona oportunitat”, ampliar el parc públic d’habitatges desti-
nant actius de les entitats rescatades amb diners públics i SAREB al lloguer assequible. De tota manera, entenem que no només 
han de ser polítiques de cobertura de la situació de risc i els socialistes volem treballar perquè el nostre municipi sigui capdavanter 
en matèria d’habitatge. Per això, estem treballant en una conversió real de la trama urbana del nostre municipi, per tal d’aconseguir 
que la manca d’habitatge no sigui un problema a Lliçà d’Amunt. Creiem que ha arribat l’hora de donar el pas definitiu per conso-
lidar el nostre municipi. Cal apostar pels joves i per això estem treballant en polítiques per a l’emancipació juvenil, perquè volem 
que es quedin. Per tot això, posarem en marxa a partir de l’octubre l’Oficina d’habitatge municipal, per tal de poder gestionar totes 
les situacions de risc, però també per lluitar per una millora de l’habitatge en el nostre municipi tenint en compte els programes de 
rehabilitació i eficiència energètica d’edificis i habitatges, així com el treball de desenvolupament del municipi.

A nuestro compromiso y preocupación por el medio ambiente se une nuestra decidida apuesta porque Lliçà tenga un sector 
agrario con más oportunidades. Por ello, estamos trabajando en un plan agrario donde se fusionen estas dos preocupaciones. 
Este plan agrario consiste en  la reconversión de tierras a agricultura ecológica, con la incidencia que esto conlleva para estos  
dos objetivos fundamentales para nosotros. 
Consideramos que este plan puede abrir  nuevos mercados e incorporar el concepto de precio justo, que tanto necesitan nues-
tros agricultores. Otra de las consecuencias positivas es el impacto medioambiental que esto supone para nuestro entorno. Es-
tamos seguros de que con este proyecto agrario saldremos ganando todos los ciudadanos de Lliçà, ya que entre otros muchos 
beneficios, nos permitirá vivir en un entorno más saludable y sostenible.

Entre tots estem fent allò que només nosaltres som capaços de fer. Una nova formació i alhora assolir la independència del 
nostre país. Ho estem fent perquè volem un futur millor per a la gent del nostre país, tot un repte. Junts i amb una forta convicció 
del que fem i del que som ens portarà a l’èxit, per tant t’encoratgem perquè l’1-O vagis a expressar de forma democràtica i ci-
vilitzada el teu vot, quants més serem més gran serà la fita. Al mateix temps també animem a aquells que pensen d’una manera 
diferent de nosaltres a expressar la seva opinió, ja que el futur del nostre país s’ha de forjar des de la democràcia i la diversitat. 
No podem continuar tolerant atacs constants i reiteratius a que estan sometent Catalunya. El Parlament Català ha estat escollit 
d’una forma democràtica on una majoria representa el sentiment d’un poble per fer un pas endavant, i és amb aquesta legitimitat 
amb la que ha d’actuar, però de segur que s’hi han de sumar altres forces que també tenen aquest sentiment democràtic, encara 
no és tard per fer-ho, esperem que al final sigui així. La Llibertat és cosa de tots.
Us desitgem una bona Festa Major, i una gran Diada. 

No deja de sorprendernos la obsesión de partidos del gobierno municipal por atacar al Partido Popular. Ya es lamentable el pacto 
de gobierno para formar un cordón sanitario contra el PP. No contentos con esto, buscan cualquier excusa para meterse con 
nuestro grupo, el único que se ha preocupado por mejorar Lliçà y la vida de nuestros conciudadanos. No les importa ni siquiera 
publicar datos erróneos. Como por ejemplo los señores de ERC, que dicen que el PP ha gobernado desde 1979 en Lliçà. El PP 
gobernó entre 2007 y 2015, años en que se redujo la deuda municipal y se impulsó el proyecto de Mango, el mismo que el actual 
gobierno ha dejado perder. Por otra parte, nos dan lecciones sobre el trato a los trabajadores municipales sin acordarse de que 
ellos sacaron de su cargo de gerente al que hoy es alcalde. Y por si era poco, pusieron en la calle al Secretario del Ayuntamiento 
(funcionario del Estado), un despido improcedente que nos costó más de 350.000 Euros y su readmisión. Por último, pedimos a 
ERC e ICV-EUiA que dejen de contaminar sacando de contexto comentarios que una persona ha dicho a título individual y que 
nada tienen que ver con el posicionamiento del PP. 

Grups 
Municipals

EsquErra
rEpublicana Comencem setembre. Comencem curs i el comencem amb la festa major. És un bon moment per fer balanç. La festa ens convida 

al contacte amb tothom, els amics i coneguts, però també amb els veïns anònims que ens proposen, exigeixen i comminen. Com 

pot ser el proper curs? Aquest any més que mai és una incertesa. El curs passat va ser el curs del govern ampli que hem construït 

amb les altres forces polítiques, a empentes i rodolons. Enguany el referèndum d’autodeterminació ens portarà a escenaris de 

la política local que mai hem conegut. Tot amb tot, la festa major és un moment de retrobament, de xerrar i gaudir del goig de 

ser el poble per viure. No som un poble per viure, com l’ajuntament ens proposa. Som el poble per viure, no un poble qualsevol. 

El poble que tots nosaltres hem triat com a propi, on som, on creixem i fem vida. Des del compromís amb el dia a dia, gaudim 

d’aquesta nova festa major com sempre. Esperem que us sigui feliç a tots. Bona festa major.
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I Ruta del Pintxo
Entre els dies 1 i 8 de setembre, 
d’11h a 13h i de 17h a 20h, una 
dotzena de bars del municipi 
ofereixen el seu millor pintxo 
per Festa Major. El preu és de 
2,50€ i inclou pintxo + beguda. 
Es podran valorar i del resultat 
final en sortirà el bar guanyador 
del Pintxo Popular. Un jurat pro-
fessional serà l’encarregat de 
determinar qui serà el millor de 
Lliçà d’Amunt.
Participants: Bar l’Aliança, Bar 
Local Social Can Rovira Nou, 
Rostisseria Estem per tu, El Bar 
del Centre, La Dolça, Bar Casal 
de la Gent Gran, El Rincón del 
Duende, La Trobada de tots, La 
Tahona, Bar Piscines Munici-
pals, La Cruïlla - El Portal Vell i 

Bar Club de Tenis Ca l’Artigues.
El dia 1 de setembre, a la plaça 
de Catalunya, entre les 19h i les 
23h, tindrà lloc la inauguració de 
la I Ruta del Pintxo, on tots els 
bars oferiran les seves tapes. 

Amb les actuacions dels grups 
La Cabanya i Please 100% U2, 
entre d’altres activitats. 

Associació Veïnal  del Barri de 
l’Aliança

opinió Entitats i Bústia del lector

La Juguesca
Ja fa 22 anys que un grup de 
joves va tenir una idea molt 
engrescadora, amb esforç i 
tenacitat van aconseguir cre-
ar una activitat increïble que 
va mobilitzar a molt jovent 
del poble i, gràcies a l’Ateneu 
L’Aliança, que els va proporci-
onar un espai on poder iniciar 
totes les seves idees estrafo-
làries, van poder crear La Ju-
guesca.
L’Aliança sempre ha estat un 
niu on tota idea ha pogut bro-
tar i l’ha ajudat a agafar força 
per poder arribar a funcionar 
de forma autònoma, des d’ac-
tivitats pels més petits, pas-
sant pels joves i acabant pels 
més grans, tots poden trobar 
el seu lloc dins de l’Ateneu.

Aquest any La Juguesca farà 
activitats des del dilluns 4 de 
setembre fins el dilluns 11 de 
setembre i com sempre, les 
seves activitats més multi-
tudinàries seran la cercavila 
(aquest any arrencarà davant 
de l’Ateneu l’Aliança dissabte 
a les 21h) i l’estirada del trac-
tor (el dilluns 11 de setembre 

a les 21h). La resta de proves 
es realitzaran per tot el muni-
cipi i faran que la gent de les 
5 colles (Bisky, Can t’implora, 
Concos, Skando, Sporting 
l’olla) hagin de posar tots els 
esforços per poder ser els 
guanyadors d’aquesta edició.

Ateneu L’Aliança 

Taller de Sardanes
El Grup l’ABANS, juntament 
amb una colla de persones 
amants de la sardana, hem 
creat l’associació TOCATS 
PER LA SARDANA, amb l’ob-
jectiu d’impulsar i retornar les 
sardanes al nostre poble.
Una de les primeres activitats 
és l’organització d’un TALLER 
DE SARDANES que comen-
çarà el 15 d’octubre i acabarà 
el 26 de novembre amb una 
audició de sardanes que s’in-
clourà en els actes de la Festa 

Anyal de l’Aliança.
TALLER DE SARDANES:
Dates: del 15 d’octubre al 26 
de novembre (tots els diu-
menges al  matí)
Horari: d’11 a 12 del matí
Lloc: l’Aliança (sala de la 
coral)
Preu: gratuit
Informació i matrícula: Maria 
Rosa; telfs. 93 841 67 94  /  
609 733 444.

Tocats per la sardana

MX 50cc Euronations 2017
El dia 22 de julio se celebró el 
MX 50cc Euronations 2017 en 
la localidad de Warsage (Bél-
gica), lugar donde acudimos 
a rebalidar el campeonato. Y 
Rubén Luengo Corredera, pilo-
to de este municipio, consiguió 

ser el primero en rebalidar su 
título de campeón de las naci-
ones de Italia, Bélgica, Alema-
nia, Francia, Holanda,  Suiza y 
Cataluña.

Pelayo Luengo 
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Racó de Salut:   
Alcohol i altres drogues 

En moments de festa i oci, 
com seria el cas de les fes-
tes majors dels pobles, i 
Lliçà d’Amunt no és una 
excepció, a part de passar-
nos-ho bé i gaudir de les di-
ferents activitats, augmenta 
el consum d’alcohol, entre 
d’altres drogues. És per això 
que s’ha elaborat aquest do-
cument, seguint les recoma-
nacions del Pla de Prevenció 
de Drogues de la Mancomu-
nitat de la Vall del Tenes. 

Tots sabem que el millor 
seria no beure alcohol, però 
per aquells adults o joves 
que malgrat tot decideixin 
consumir, seguir aquests 
consells els ajudarà a dismi-
nuïr els riscos i perills sem-
pre associats al consum 
d’alcohol. Alguns exemples  
són: deshinibició de la con-
ducta, augment de la sensa-
ció de passar-ho bé, sembla 
que facilita les relacions en-
tre persones, per ballar, etc., 
però alhora també deshini-
beix per les relacions sexu-
als de risc, major agressivitat 
o conduïr sense control. Al-
tres perills són la intoxicació 
alcohòlica o el consum con-
comitant d’altres drogues, 
com la marihuana. 

Aqui teniu doncs una breu 
però molt eficaç llista de 
recomanacions per reduïr 
aquests danys.

Us desitjem una feliç i diver-
tida Festa Major sense ris-
cos!

pla de prevenció de Dro-
gues de la Mancomunitat 
de la Vall del Tenes i Equip 
d’Atenció primària Vall del 
Tenes
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Campionat de Catalunya Benjamí de 
Natació 
Els nedadors lliçanencs del CN 
Parets Mireia Porqueres i Àlex 
Jiménez van participar al Cam-
pionat de Catalunya Benjamí 
de Natació, on van oferir una 
bona actuació millorant les se-
ves posicions de classificació 
inicial. Cal destacar la millora 

de les marques personals de 
la Mireia i la medalla d’argent 
de l’Àlex, que a més va ser el 
6è classificat en els 200 metres 
lliures.

sílvia Rísquez

De Mollet a Lliçà d’Amunt o més de 
3.000 km d’amistat

opinió Entitats i Bústia del lector

Aquests escrits s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic comunicacio@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) 
o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. Han de tenir una extensió màxima de 1011 línies (uns 800 caracters) amb 
tipografia Arial i cos 12. Malgrat que només es publicarà el nom del remitent, és imprescindible que els autors aportin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. No es 
publicaran escrits que vagin signats amb pseudònim o inicials. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumirles o extractarles, quan ho consideri oportú. 
No es publicaran els escrits que atemptin contra persones o institucions. No es mantindrà correspondència ni s’atendran visites o trucades telefòniques respecte als originals no publicats. 
El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

El Club de Billar, sotscampió de 
Catalunya
El Club de Billar de Lliçà 
d’Amunt es va proclamar 
sotscampió de Catalunya de 
de billar a tres bandes de ter-
cera divisió, després d’arribar 

a la final a mitjan de juny.

Club de Billar de Lliçà 
d’Amunt 

Més Activitats

CAMpANYA DE DONACió DE 
SANG
Dimecres 6 de setembre
Vine a donar sang. La donació de 
sang és un acte solidari i de parti-
cipació ciutadana que beneficia el 
conjunt de la societat. 

Horari: de 16.30h a 20.30h
Lloc: sala d’actes de la Biblioteca 
Ca l’Oliveres
Organitza: Banc de Sang i Teixits

Aquest escrit va dedicat a 
aquells que aquests darrers 9 
mesos han entrat a la vida de 
la meva família. A aquelles fa-
mílies fetes de pares, mares, 
nens, germans, tiets, avis i al-
tres persones que senzillament 
avui tenen la nostra conside-
ració i amistat. Quan un fa un 
canvi a la seva vida, sempre 
tenim aquell sentiment creuat 
de por i expectació,  sens dub-
te pel risc que anem a empren-
dre. Sentiment encara més fort 
quan és un fill el que ha pres 
la decisió, i la teva experiència 
et pot trair com a conscièn-
cia alarmista per interrompre 
els seus desitjos. És en aquell 
moment quan penses qui és el 
que ha de fer l’esforç: conèixer 
nous entorns, noves persones, 
nous responsables, noves tra-
dicions, menys temps de des-

cans, major exigència al ritme 
escolar, hores i hores d’esport, 
suor, disciplina, força, nervis, 
patiment, fred i calor, adme-
tre ordres i decisions... i bufes 
pensant que no seràs tu qui 
pateixi aquesta situació, i a la 
vegada et plenes d’orgull ve-
ient com el teu fill segueix el 
pas a pas pel camí de l’adoles-
cència, i els pares pensem que 
no serem pas nosaltres qui el 
frenem. 
Darrera aquesta decisió hem 
passat uns meravellosos 9 
mesos plens de satisfacció, 
alegries, riures, menjars, troba-
des, caliu, i és clar, futbol, molt 
futbol. Per això volem dir pú-
blicament  als jugadors del Ca-
det A del Lliçà d’Amunt 2016-
2017, als seus pares, germans, 
altres familiars, al cos esportiu 
i en especial al seu entrenador, 

en Manuel, així com a la resta 
de persones que ens han re-
but tan bé al club... GRÀCIES, 
gràcies per l’arribada i per fer 
que els 3.000 kms que hem fet 
aquest any des de casa nostra 
a Mollet hagin valgut la pena. 
Menció destacada als res-
ponsables del restaurant de 
les instal.lacions (gràcies Edu 
i Yoli!), als conserges que fan 
una feina extraordinària i a la 
junta directiva pel seu treball, 
que desprèn una cordialitat 
i un afecte que fan d’aquest 
club un lloc desitjat. Felicita-
cions a l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt per tenir una entitat al 
poble amb aquests valors for-
mant al jovent. 
Moltes gràcies a tothom. 

Sito Segura

Campionat d’Espanya de 
Ponis
Del 26 de juny al 2 de juliol en 
Daniel Muñoz, lliçanenc, sota 
la direcció del Club d’Equitació 
Esportiva Can Janás, va parti-
cipar en el seu cinquè Campi-
onat d’Espanya de Ponis, tot i 
només tenir 12 anys!
Un total de 474 ponis arribats 
de tota Espanya, aquesta ve-
gada a Madrid. Daniel va par-
ticipar en categoria de ponis 
B amb Dubai de Janás, obte-
nint bronze per equips, i amb 
Wilson en ponis C, obtenint 
el bronze individual, després 

d’una remuntada espectacu-
lar. Sota la pressió d’un campi-
onat i amb un magnífic treball 
previ, volem felicitar a aquest 
meravellós genet i als seus en-
trenadors, José María Muñoz i 
África Ortiz, que han fet pos-
sible que des de l’hípica Can 
Janás es puguin ajuntar dues 
medalles més a aquest magní-
fic palmarès.
Enhorabona! 

Club d’Equitació Esportiva 
Can Janás

INICI D’ACTIVITATS
A partir de setembre
Classes de costura (els dijous de 
16h a 18h), de ball (els divendres 
de 17h a 18h), de pintura. 

Lloc: local social de Ca l’Esteper
Més informació: 93 841 67 10
Organitza: Associació de Veïns 
de Ca l’Esteper



Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 1 6
CAp La Cruïlla
93 841 52 50
CAp palaudàries
93 864 00 90
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
Escola Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
Escola Lliçà (antiga Països 
Catalans)
93 841 56 05
Escola Lliçà (antiga Sant 
Baldiri)
93 841 46 52
Escola Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic palaudàries
93 864 60 1 0
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de palaudàries
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal 
Nova Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal 
palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del
Tenes
93 841 48 86
Espai Jove El galliner
93 860 72 27
Esplai
93 841 56 95
farmàcia Esplugas
93 843 91 21
farmàcia M. Codina
93 841 55 87
farmàcia Mas
93 841 47 78
farmàcia portabella
93 843 93 01
farmàcia Trullols
93 843 51 65
farmàcia M. sayós
93 841 61 05
iNs Lliçà
93 841 66 25
iNs Hipàtia d’Alexandria ii
93 841 62 1 6
Jutjat de pau
93 860 72 1 6
Local Social Ca l’Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 1 0
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Mas Bo i Can 
Lledó
93 841 76 29
Local Social Can Salgot
93 841 77 70
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Local social Can Rovira Nou
93 023 44 09
Oficina Municipal d’informa-
ció al Consumidor
93 841 52 25
Organisme de gestió Tribu-
tària
93 472 91 38
Parròquia
93 841 50 54
pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a 
domicili
93 841 52 25
Registre Civil
93 860 72 1 4
servei d’informació sobre 
Drogues
649 63 01 34
servei d’Ocupació de la Vall 
del Tenes
93 841 58 1 2
Taxi Pujol
620 99 07 90

Telèfons

Diada Nacional de Catalunya

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 dia onze de setembre, també conegut com Dia de Catalunya, Dia 
Nacional de Catalunya, Festa Nacional de Catalunya o simplement Diada, 
és la festa oficial de Catalunya. 
HisTÒRiA
El setge de Barcelona va ser una 
operació militar central dins de 
la Guerra dels Catalans, darrer 
episodi hispànic de la Guerra de 
Successió Espanyola, entre el 
25 de juliol de 1713 i l’11 de se-
tembre de 1714. Tot i que Barce-
lona ja fou assetjada en aquesta 
mateixa guerra uns anys abans 
-Setge de Barcelona (1706)- 
implicant a tropes de les grans 
potències, durant la Guerra dels 
Catalans els exèrcits estrangers 
foren evacuats i aquesta guerra 
va enfrontar els defensors de 
Barcelona, compostos per la 
Coronela, l’exèrcit regular ca-
talà, de tropa procedent de la 
resta de territoris de la Corona 
d’Aragó, i soldats d’altres territo-
ris que sostenien Carles III. Fou 
plantejat pel duc de Pòpoli inici-
alment més com un bloqueig a 
ultrança enlloc d’un setge con-
vencional. L’entrada en joc d’un 
exèrcit provinent del Regne de 
França, el juliol del 13, per donar 
suport a l’exèrcit espanyol amb 
el canvi de direcció militar cap al 
Duc de Berwick, més interessat 
a prendre la ciutat que a des-
truir-la, decantà severament el 
curs del setge, convertint-lo en 
un assalt de trinxeres i mines a 
les muralles. Molt sobrepassats 
en nombre, i completament en-
voltats de soldats borbònics, els 
caps de la guarnició i els líders 
catalans van triar la resistència 
fins a la mort.
La resistència oferta a Barcelona 
i els altres territoris de la Coro-
na d’Aragó va aprofitar-la Felip V 
d’Espanya per destruir les mura-
lles de les ciutats que s’havien 
resistit a l’avanç borbònic, i per 

establir una duríssima repressió 
que va culminar amb la crema de 
ciutats, com Xàtiva, la derogació 
de lleis i furs, i l’empresonament 
i mort de molts ciutadans, esta-
blint definitivament un estat sota 
les lleis de la Corona de Caste-
lla. El 1716, amb els Decrets de 
Nova Planta, es crea doncs, l’es-
tat espanyol amb capital a Ma-
drid, a l’estil del model d’estat 
absolutista i centralista francès.

ACTES
El Parlament de Catalunya va 
declarar el dia de la Festa Naci-
onal en la seva primera llei des-
prés del seu restabliment l’any 
1980. L’article 8.1 de l’Estatut 
d’Autonomia del 2006 declara: 
“Catalunya definida com a naci-
onalitat en l’article primer, té com 
a símbols nacionals la bandera, 
la festa i l’himne”. L’article 8.3 es-
tableix: “ La festa de Catalunya és 
el Dia Onze de Setembre”.
Les entitats i partits polítics fan 
tradicionalment ofrenes florals 
als monuments de Rafael de Ca-
sanova i Josep Moragues, tant 
a Barcelona com a la resta de 
Catalunya. Al llarg del dia hi ha 
manifestacions, concerts i esde-
venen activitats de caire reivin-
dicatiu i festiu. Molts ciutadans 
pengen la senyera al balcó. Tam-
bé es canta l’himne nacional, Els 
Segadors.
Des de l’any 2004 l’acte principal 
de la Diada és un acte instituci-
onal a càrrec de la Generalitat 
de Catalunya, que se celebra al 
Parc de la Ciutadella de Barce-
lona. L’acte compta cada any, 
amb músics i artistes convidats 
que se sumen a la celebració 
amb la seva música i obres.

Diada:   
Actes a Lliçà d’Amunt 

Dilluns 11 de setembre de 
2017

Hora: a partir de les 10h
Lloc: Parc del Tenes

- Arribada de les autoritats i 
convidats
- Esmorzar institucional
- Ballada de gitanes
- Hissada de la Senyera al 
so del Cant de la Senyera a 

càrrec de la BandelTenes i la 
Coral de l’Aliança
- Lectura del Manifest a càrrec 
de la Lliçanenca de l’Any, Ma-
ria Soley
- Ofrena de l’Ajuntament, els 
partits polítics i les entitats ve-
ïnals, culturals i esportives al 
Monument del Tricentenari
- Cant d’Els Segadors a càr-
rec de la BandelTenes i el Cor 
Claverià.


