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OPINIÓ
Editorial
Am la posta en marxa, el dia 14 de setembre, d’un nou canal de comunicació local, la televisió digital terrestre del Vallès Oriental,
VOTV, s’ha fet un pas molt important en la millora de la informació.
Lliçà d’Amunt i onze pobles més de l’entorn hem iniciat una nova aventura que ens ha de permetre millorar la interconnexió informativa amb ciutadà. Per garantir l’èxit d’aquesta aventura, s’ha contractat a un personal i a un equip directiu molt competent. Son
bons professionals, amb molta experiència en el món de la televisió i el periodisme.
La VOTV informarà periòdicament, amb agilitat, de qualsevol esdeveniment cultural, polític, esportiu, social, etc. del nostre poble i
dels pobles que ens envolten.
Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Fins ara l’Ajuntament Lliçà d'Amunt només ha tingut dos canals de comunicació, la revista municipal “Informat”, que es reparteix
un cop al mes, i la pàgina web. Hi ha altres pobles de les rodalies que, històricament, han gaudit de televisió analògica o ràdio, però
nosaltres, malauradament, fins ara, no hem estat capaços d’oferir cap d’aquests mitjans de comunicació mes interactius.
Ara tenim l’oportunitat de fer aquest salt endavant i l’equip de govern, tot i la crisi, hem apostat, sense dubtar-ho ni un sol moment,
en adherir-nos a aquest projecte supramunicipal, perquè entenem que és un servei més de proximitat, que millora substancialment la
capacitat d’informació als nostres ciutadans. Tenim clar que és una manera més de fer poble, perquè el donarem a conèixer, si és possible, amb més profunditat i amb capacitat integradora.
El passat 14 de setembre es va fer la presentació oficial d’aquesta nova televisió i van començar les emissions. En el primer informatiu, ja vam poder veure notícies del nostre poble com el Sopar de les Àvies i els actes de la Diada Nacional de Catalunya. També es va
emetre una entrevista al president del Grup 24 Hores, Francesc Padró, i es van passar imatges de les 24 Hores de Resistència en
Ciclomotors de la Vall del Tenes.
Només em resta demanar-vos que us apunteu, que connecteu al Vallès Oriental Televisió, la primera televisió digital local que es posa
en marxa a la comarca i de les primeres de Catalunya. Apunta’t! És la nostra televisió.

Enquesta ciutadana

Coneix VOTV?

Si, l’he sintonitzada. Em sembla
molt bé perquè estarem informats sobre notícies i esdeveniments de la comarca. De tota
manera, no veig gaire la televisió
per problemes de temps.

Conec VOTV a través de la
informació que ha sortit en el
butlletí. Encara no l’he sintonitzada, però ho faré. M’agradaria veure-la.

No n’havia sentit a parlar, però
em sembla molt bé. No l’he sintonitzada encara, però hi estic
interessada.

Està bé, però som més gent a
casa, no sé si a tots els interessarà. A mi si que m’interessa
aquest tipus de televisió.

Algo he escuchado. A mi me interesa este tipo de televisión con
noticias locales y comarcales. Aún
no la he sintonizado, porque todavía no tengo TDT. Pero me interesa, creo que el Ayuntamiento
ha hecho una buena apuesta.

Jerónimo Ramírez
Can Lledó

Agustín Porcel
Can Salgot

Francina Herrero
Centre urbà

Míriam Planas
Ca l’Artigues

Rafael Sánchez
Can Farell

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

Els lliçanencs i les lliçanenques omplen els
carrers durant la Festa Major
Tota la població, grans i petits, ha sortit al carrer per participar en els actes festius que s’han organitzat durant aquests dies, que
han combinat tradició amb innovació.
La Festa Major d’aquest any
va començar el cap de setmana
del 4, 5 i 6 de setembre, amb
la 30a edició de les 24 Hores
de Resistència en Ciclomotors
de la Vall del Tenes. Aquest esdeveniment esportiu, que estava d’aniversari, va comptar
amb l’assistència de més de
30.000 visitants i la participació de 50 equips i 200 pilots,
més que mai.
Durant les Jornades d’Escalfament, el dilluns 7 i el dimarts
8 de setembre, la ciutadania va
poder gaudir d’activitats esportives, activitats infantils, activi-



Matí esportiu



Sopar de les Àvies

tats juvenils i cinema a la fresca
—que van comptar amb un
gran nombre d’assistents—.
També hi va haver la primera
de les proves de La Juguesca.
Des del dimecres 9 fins al diumenge 13 de setembre, els actes festius no van donar treva
als lliçanencs i les lliçanenques.
La nit del dimecres es va celebrar la XXIII edició del Sopar
de les Àvies, on més de 600 assistents van poder gaudir dels
plats cuinats per una setantena
d’àvies del poble. La vetllada
va estar amenitzada pel pallas-



so Claret Poltrona. El sopar va
comptar amb diverses sorpreses com la presència del Conseller de Política Territorial i
Obres Públiques Joaquim Nadal, el qual va elogiar en el seu
discurs la cuina catalana tradicional “que estima els productes de la terra i aglutina famílies i col·lectivitats” i de la popular comunicadora de sabers
culinaris Àvia Remei; a més de
l’espectacle final de l’humorista Mayte Carreras. Aquest dia
també es va donar el tret de
sortida a l’Espai barraques, situat al Pinar de la Riera, que

Activitats infantils

va acollir actes diversos, va donar cabuda a l’Espai Concerts
i va esdevenir un dels punts de
trobada de la Festa Major.
El dijous 10 de setembre, dia
de festa local, es van inaugurar
les exposicions de Festa Major:
la dels artistes locals, l’exposició dels 25 anys de la Colla de
Gegants i Geganters i l’exposició del Teatre a Lliçà d’Amunt.
També van continuar les proves de La Juguesca amb el pregó a càrrec de la colla Bisky,
guanyadora de La Juguesca
2008, i la Cercavila de Festa
Major. La nit va estar marcada



Concurs de Dj

per la representació de l’obra
de teatre “Mare meva! Una filla
per a tres pares!”, a càrrec del
Grup Tota la Trup, una adaptació al català de la famosa
obra de teatre musical “Mamma mia!”, que va omplir el Pavelló Municipal d’Esports i va
fer gaudir el públic assistent al
ritme de la música d’Abba.
El matí del divendres 11 de setembre va estar protagonitzat
pels actes oficials de la Diada
Nacional de Catalunya: es va
llegir el manifest, es va cantar
Els Segadors i els partits polítics i entitats municipals van
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poder fer lliurament d’ofrenes
florals al monument en homenatge a Rafael Casanova. Durant aquest acte, també es va
homenatjar la Colla de Gegants i Geganters, que enguany celebra el 25è aniversari, i el Grup 24 Hores, que fa
30 anys que organitza les 24
Hores de Resistència en Ciclomotors de la Vall del Tenes. A
més, es va homenatjar una
persona del poble, el senyor
Joan Pou, que ja porta 25 anys
de dedicació al municipi exercint el càrrec de Jutge de Pau.
Aquest matí també hi va haver
la popular Melé de Botxes i un
espectacle d’aeromodelisme, a
més de la II Baixada de Carretons pel barri de La Sagrera i el
II Formigueig, una gimcana
oberta a tota la família,que
van ser dues de les novetats de
la Festa Major de l’any passat.
La Baixada de Carretons va
comptar amb la participació
d’una quinzena d’originals ca-



Cinema a la fresca

Octubre de 2009

rretons que van entretenir, al
llarg del seu recorregut, a totes
i tots els assistents. En el Formigueig, una vintena de grups
i unes 300 persones van gaudir
de les diferents proves d’aquesta gimcana. A la tarda, la Principal de la Bisbal va oferir el
tradicional Concert de Festa
Major i, a la nit, va ser l’encarregada d’amenitzar el no
menys tradicional Ball de Festa Major. Aquest dia tampoc
van faltar les proves de La Juguesca, que van arribar fins a
la matinada.

LA COLLA DE
GEGANTS I
GEGANTERS,
ENGUANY CELEBRA
25 ANYS
El dissabte 12 de setembre
va tenir lloc un dels actes



tradicionals per excel·lència:
la Festa d’Homenatge a la
Vellesa, la 33a, que va comptar amb la participació d’unes 600 persones. Després
de la celebració de l’Eucaristia a l’Església de Sant Julià,
les persones assistents van
anar al Pavelló Municipal
d’Esports per gaudir d’un dinar i de l’actuació de Play
Back del Ball de Gitanes. A
més, aquest dia també es celebraren els partits de presentació del Club Esportiu
Lliçà d’Amunt, el Torneig
d’Escacs, la projecció d’un
audiovisual, i una cercavila
nocturna de la Colla de Gegants i Geganters i ball amb
l’Orquestra Cristian Domènech, a més d’alguna prova
de La Juguesca.
L’últim dia de la festa, el diumenge 13 de setembre, va estar replet d’actes. El matí va
començar amb la XXV Trobada de Gegants i Geganters que

va finalitzar amb la ballada final i la presentació d’un nou
ball de la colla. També es va
celebrar el V Campionat de
Botifarra, que enguany va homenatjar Agustí Pagespetit. I
va tenir lloc l’Open Catalunya
de Vol Indoor F·P, una prova
d’acrobàcia indoor amb els
avions més lleugers d’aeromodelisme. A la tarda, la gent va
poder gaudir del Ball de Gitanes, amb la celebració del seu
25è aniversari. Durant aquesta darrera jornada festiva, es
van fer les proves més tradicionals de la Juguesca: al matí
a la Piscina Municipal i a la
tarda l’Estirada del tractor.
Aquest any, el veredicte final
de la Juguesca va donar la victòria a la colla dels Can t’Implora, que es va imposar per
33 punts de diferència als
Sporting l’Olla i als Concos,
que van quedar en segon i tercer lloc, amb 31 i 28 punts
respectivament. El punt i final

de la festa el va posar un espectacle pirotècnic a dalt d’un
escenari situat a l’esplanada
del carrer de l’Aliança, que volia retre homenatge a la pluralitat i la diversitat de moltes
tradicions històriques i culturals que, amb el temps, han
guanyat amb l’intercanvi popular i multirracial. Es tractava d’un espectacle piromusical
on figures de foc i colors es
movien sincronitzades amb
múltiples sons culturals.
Aquest espectacle substituïa el
tradicional espectacle pirotècnic i ball final de Festa Major
d’altres edicions.
Els dies 10, 11, 12 i 13 de setembre va circular un trenet de
passeig gratuït pel centre del
poble, que va connectar els diferents espais festius. I enguany també es va disposar un
Bus Nocturn, que va connectar els diferents barris del poble amb l’espai central de la
Festa Major.

Exposicions de Festa Major



Obra de teatre



Melé de botxes
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Formigueig

Presentació del C.E. Llicà d'Amunt
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Concert de Festa Major
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Torneig d’escacs



Campionat de botifarra
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Trobada de gegants i geganters



Ball de gitanes



Espai barraques



Espectacle pirotècnic

CULTURA

CULTURA

GOVERNACIÓ

Quart
trimestre del
cicle MUDA’T

6è Concurs fotogràfic
Memorial Joan Soley

L’Ajuntament convoca
una concentració
silenciosa

L’Ajuntament ja ha programat la primera actuació per
al quart trimestre de l’any
del cicle MUDA’T, que tindrà lloc el divendres 23
d’octubre, a les 21 h, a l’Ateneu L’Aliança. Es tracta de
l’obra de teatre “Préssec
confitat”.
Es tracta una paròdia de
novel·les policíaques on es
narren les peripècies d’una
banda d’atracadors que,
després d’haver robat unes
joies a Burgos, s’instal·len
durant uns dies en un pis
llogat de Barcelona, on
amaguen les joies al test
d’una planta. Després de
sol·licitar els serveis d’un
metge per a un dels atracadors, reben la visita d’una
monja que cuidarà el malalt. Aquesta persona sembla saber tot el que ells
amaguen i demostra un especial interès pel test.

El Concurs té dues temàtiques:
“Lliçà d’Amunt en tots els seus aspectes” i “Tema lliure sobre muntanya i paisatge.” Els premis consisteixen en 350 euros, 250 euros i
150 euros per a cadascuna de les
temàtiques, més un curs relacionat amb la fotografia patrocinat
per Foto Casanova. Les inscripcions són gratuïtes i cada participant pot presentar un màxim de
3 fotografies.
El termini de recepció de fotografies és fins el dijous 19 de
novembre, de 8 a 14 h i de 16 a
20 h, cada dia laborable (excepte el divendres, que només es fa
horari matinal), a la Regidoria
de Cultura i Cooperació de l’Ajuntament.
El jurat estarà integrat per tres

persones relacionades amb el
món de la fotografia.
El veredicte i el lliurament de
premis es farà el dissabte 19 de
desembre, a la zona d’exposicions del Pavelló Municipal
d’Esports, a les 18 h, coincidint
amb la inauguració de l’exposició que farà l’Ajuntament amb
totes o part de les fotografies
seleccionades.
Les bases del Concurs fotogràfic Memorial Joan Soley 2009
les podeu consultar al web municipal www.llicamunt.cat.

Davant dels dos atemptats terroristes contra casernes de la
Guàrdia Civil produïts a finals
de juliol, el primer a Burgos i
el segon a Mallorca, en el que
van morir dos guàrdies civils i
diverses persones van resultar
ferides, l’Ajuntament va convocar una concentració silenciosa de 5 minuts, a les 12 del
migdia del dia 31 de juliol davant la porta del Consistori.
D’aquesta manera, es volia ho-

menatjar els afectats de l’acció
terrorista i fer una ferma declaració contra el terrorisme i a
favor de la convivència, la democràcia i la llibertat. Així ho
va manifestar l’Alcalde en funcions, Josep Santiago, en el
manifest que va llegir previ als
minuts de silenci, que van acabar amb un fort aplaudiment
per part de tots els assistents, la
majoria treballadors i regidors
de l’Ajuntament.
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HABITATGE

La construcció dels habitatges de
protecció oficial, ja a licitació
L’Empresa Municipal d’Obres (EMO) ha tret a licitació la construcció dels habitatges de protecció oficial previstos als
barris de Ca l’Artigues i de Can Salgot per un import superior als 12 milions d’euros (el preu màxim de la licitació és de
12.077.955,87 euros, IVA inclòs). Fins el proper 13 d’octubre, totes les empreses interessades poden presentar les seves
ofertes i l’Ajuntament valorarà i adjudicarà l’encàrrec a la més idònia, tenint en compte diferents valors: el preu, el més
adient per salvaguardar els diners de totes les veïnes i els veïns de Lliçà d’Amunt; la qualitat de l’empresa o de la unió
d’empreses i la seva experiència en la construcció d’habitatges; i, molt especialment, la creació de llocs de treball.
El Consell d’Administració de
l’Empresa Municipal d’Obres
(EMO) va aprovar, el passat 20
d’agost, el plec de clàusules particulars per a la selecció d’una
empresa contractista per a l’execució de les obres de 96 habitatges de protecció oficial a Ca
l’Artigues i Can Salgot.
L’Ajuntament seleccionarà una
de les empreses contructores
que s’hagin presentat a aquesta
licitació per a l’execució de les
obres de 7 edificis amb 64 habitatges a Ca l’Artigues i 6 edificis amb 32 habitatges a Can
Salgot. Les obres a executar pel
contractista seleccionat s’hauran d’ajustar a tot el Projecte
Executiu redactat pels arquitectes Maribel Torrents i Albert
Blanch.
Les empreses que es presentin a
la licitació hauran d’estar inscrites en el Registre de Contractistes de la Generalitat i tenir la
classificació empresarial Grup
C, Subgrup 2 i Categoria D.
S’estableix un termini màxim
d’execució de les obres de 12
mesos, comptats a partir de l’acta de replanteig, de cada una de
les diferents fases i edificis individualment comptats. Les obres
que es liciten s’hauran d’iniciar
en un termini màxim de 30 dies
naturals a comptar des de la signatura del contracte. El contracte s’atorgarà dins el termini de
15 dies hàbils des de l’adjudicació definitiva.
Segons el gerent de l’EMO,
Francesc Garcia, l’espectacular
import d’aquest projecte ha
provocat que les empreses més
importants de l’Estat estiguin
valorant l’obra. A més, segons

Garcia, en aquests moments
de crisi econòmica, aquest
obra és molt important per
la possibilitat
de generar activitat econòmica i
llocs de treball a Lliçà
d’Amunt. Així, doncs,
aquest projecte, a més de
solucionar les necessitats
d’habitatge assequible al nostre municipi, tindrà un efecte
positiu en relació amb la crisi
econòmica.
Francesc Garcia considera que
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt
i, molt especialment el seu
equip de govern, estan treballant amb el màxim de dedicació i esforç per millorar el nostre
municipi i també per donar suport a les veïnes i veïns que actualment es troben a l’atur, fent
el possible per generar ocupació.
Un altre exemple serà la construcció imminent de la centralitat comercial de Ca l’Artigues,
on s’intenten aconseguir tres
objectius molt clars: generar
llocs de treball per la seva construcció; la creació d’una oferta
comercial i de serveis molt necessària a la zona; i la creació
d’ocupació permanent tant en
el supermercat com en els diferents negocis que es generaran
al seu entorn.
Promoció d’Habitatges a
Ca l’Artigues
El projecte contempla la construcció de 64 habitatges, entre
els carrers del Matarranya i de
Ca l’Artigues, davant de la zona d’equipaments escolars
(CEIP Rosa Oriol i futura escola bressol municipal) i al

VISTA VIRTUAL
CAN SALGOT

DELS HABITATGES DE

costat del futur Mercat Municipal.
Al carrer del Matarranya hi haurà 6 edificis amb dues escales per
edifici i quatre habitatges per escala, dos a la planta baixa i dos a
la planta pis. La planta soterrani
estarà destinada a aparcaments i
trasters. Els habitatges tindran
rebedor, cuina, sala, 2 o 3 dormitoris, bany i safareig.
Al carrer de Ca l’Artigues hi
haurà 4 edificis amb una escala

per edifici i quatre habitatges
per escala, dos a la planta baixa
i dos a la planta pis. Els habitatges tindran rebedor, cuina, sala,
3 dormitoris, 2 banys i terrassa.
A la planta semisoterrani s’ubicaran els trasters i el pàrquing.
Promoció d’Habitatges
Can Salgot
Està projectada la contrucció
de 32 habitatges en una parcel·la situada entre els carrers

de Ramon Llull, Guerau de
Liost i Bartomeu Rosselló-Porcel, al barri de Can Salgot: 26
de preu concertat i 8 de règim
general.
Aquests habitatges es distribueixen en 6 edificis de planta
baixa més pis. Hi haurà 4 edificis amb quatre habitatges i dos
edificis amb vuit habitatges.
Cada habitatge constarà de rebedor, cuina, sala, 2 o 3 dormitoris, bany i safareig.

VISTA VIRTUAL DELS HABITATGES DE CA L'ARTIGUES
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SALUT

Informació adreçada a la ciutadania sobre
la infecció pel nou virus de la Grip A
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya està seguint de prop els casos de grip pel nou virus A(H1N1) per
tal de conèixer-ne el desenvolupament entre la població i protegir la salut de les persones, en estreta coordinació amb el
Ministeri de Sanitat i Política Social, tot acomplint les recomanacions del Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de
la Malaltia, i de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que és qui segueix l’evolució mundial dels casos de grip.
Hores d'ara, la grip A s’ha estès per tot el món, però és lleu
en la majoria de les persones
afectades. En aquesta fase 6,
el Departament de Salut persisteix en els seus esforços per

limitar-ne la propagació a Catalunya i es centra a:
• Reduir la quantitat de persones afectades.
• Reduir-ne la transmissió.

• Garantir l’assistència sanitària de les persones afectades.
• Augmentar al màxim la cura
de les persones malaltes.
• Protegir els col·lectius més
vulnerables.

Recordeu que la millor mesura
que podeu prendre contra la
Grip A és, com fins ara, mantenir unes bones mesures higièniques per evitar la propagació de gèrmens.

Informació important sobre la grip pel nou virus A(H1N1)
Què heu de fer si sospiteu que us heu contagiat
de la grip pel nou virus A(H1N1)?
Heu de trucar a Sanitat Respon, al telèfon 902 111
444 o consultar un professional sanitari.

Què heu de fer si teniu dubtes
sobre la grip pel nou virus
A(H1N1)?
Telefoneu a Sanitat Respon:
902 111 444.

On podeu trobar informació
actualitzada sobre la grip
pel nou virus A(H1N1)?
Trobareu informació als telèfons i webs següents:
Sanitat Respon (les 24 h): 902 111 444
Web del Departament de Salut
[http://www.gencat.cat/salut/]
Ministeri de Sanitat i Política Social
[http://www.msc.es/]
Centre Europeu per a la Prevenció i
el Control de la Malaltia [http://ecdc.europa.eu/]
Organització Mundial de la Salut
[http://www.who.int/es/]
Centres per al Control i la
Prevenció de la Malaltia.
EUA [http://cdc.gov/]

Què és la grip
pel nou virus A(H1N1)?
La grip pel nou virus A(H1N1) és una malaltia respiratòria contagiosa que conté elements d’un virus trobat
als porcs, a les aus i als humans.
Aquesta grip s’està transmetent de persona a persona en diversos països.
La grip pel nou virus A(H1N1) és diferent de la grip
comuna perquè està causada per un nou virus de la
grip que apareix en humans.

Com es transmet la grip pel nou virus A(H1N1)?
La grip pel nou virus A(H1N1) es transmet de la mateixa
manera que la grip comuna: els virus de la grip es transmeten a través de les petites gotes que surten del nas o
de la boca quan una persona malalta de grip tus o esternuda sense tapar-se el nas i la boca amb un mocador.
Aquestes petites gotes i els gèrmens que contenen
poden propagar-se a les persones que estan a prop i les
respiren.
També si una persona tus o esternuda a la mà, aquestes
petites gotes i els gèrmens que contenen poden transmetre’s de la seva mà a qualsevol superfície que toqui i
poden perviure en aquesta superfície durant un temps.
Objectes quotidians com ara baranes, manetes de portes,
teclats i ratolins d’ordinador, telèfons, etc., són les superfícies més comunes on pot trobar-se el virus de la grip.
Si una altra persona toca aquestes superfícies i després
es toca la cara, els gèrmens poden entrar en el seu
organisme i infectar-se. És així com es contagien els
virus de la grip, incloent el de la grip pel nou virus
A(H1N1).
En cap cas es transmet per via digestiva; per tant, la
grip pel nou virus A(H1N1) no es transmet amb el consum de carn de porc.

Què podeu fer per protegir-vos i protegir altres
persones contra la grip pel nou virus A(H1N1)?
El millor que podeu fer per protegir-vos és seguir
unes bones pràctiques d’higiene. Això ajudarà a disminuir la transmissió del virus i serà l’acció més
efectiva per protegir-vos i protegir els altres.
És molt important que quan tossiu o esternudeu eviteu la difusió de gèrmens:
• Feu servir mocadors de paper per tapar-vos la
boca i el nas quan tossiu i esternudeu.
• Llenceu els mocadors de paper després de ferlos servir.
• Renteu-vos sovint les mans amb aigua i sabó o
preparats amb alcohol.
• Manteniu una bona ventilació dels espais tancats.

Quins són els símptomes de la grip pel nou virus
A(H1N1)?
Els símptomes són: febre alta (igual o superior a 38 ºC),
malestar general, dificultats a l’hora de respirar, manca
de gana i tos. També pot haver-hi augment de la secreció nasal, mal de coll, nàusees, vòmits i diarrea.

Existeixen medicaments per al tractament de les
persones infectades pel nou virus de la grip
A(H1N1)?
Els medicaments antivirals no curen, però ajuden si
s’administren dintre de les 48 hores posteriors als
primers símptomes:
• Alleujant alguns símptomes.
• Reduint la durada de la malaltia.
• Reduint la probabilitat de complicacions importants, com la pneumònia.
En tots els casos cal que aquesta medicació sigui
receptada per un metge o per una metgessa.

Existeix una vacuna contra la grip pel nou virus
A (H1N1)?
No encara. La grip pel nou virus A(H1N1) no és la
mateixa que la grip comuna. Es tracta d’un tipus de
virus totalment nou i, per tant, la vacuna contra la
grip comuna no protegeix contra el nou virus.
Només es pot elaborar una vacuna quan s’ha identificat la soca concreta del virus de la grip i això pot trigar alguns mesos a produir-se.
Telèfon d'atenció i informació:
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La Grip A als centres docents
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha redactat recomanacions
referents al protocol d’actuació sobre Grip A als centres docents.
Recomanacions generals per a l’alumnat, el professorat i la resta de personal dels centres d’ensenyament:

Mesures higièniques
Relatives a les persones
• Quan es tus o s'esternuda,
tapar-se la boca i el nas amb un
mocador de paper d'un sol ús.
No s'ha de tossir o esternudar
tapant-se la boca amb la mà, ja
que els virus s'hi queden i si es
toca una superfície (una taula,
una barana, etc.) poden romandre-hi actius durant un temps.

• Mantenir les mans netes, rentar-les amb aigua i sabó durant
uns 10 o 20 segons i rentar-seles sistemàticament després
d'haver tossit o esternudat.
• Eixugar-se les mans amb
mocadors de paper d'un sol ús.
• No apropar les mans brutes o
contaminades a les mucoses
dels ulls i del nas.

Relatives als espais
• Ventilar els espais tancats
(classes, despatxos, zones
comunes, etc.) com a mínim
durant 15 minuts al dia.
• Netejar i desinfectar regularment amb els productes habituals les superfícies dures;
sobretot les que l'alumnat utilitza amb freqüència i les que

entren més en contacte amb
les mans (llapis, taules, teclats
d'ordinador, ratolins, manetes
de porta, etc.).
• A les llars d'infants, augmentar
la neteja i desinfecció de les
joguines, ja que fàcilment
poden entrar en contacte amb
les secrecions nasals dels
infants.

• Netejar freqüentment les
joguines, els instruments
musicals, els llapis i, en general, el material escolar compartit.
• Evitar compartir gots, coberts,
raspalls de dents i altres
objectes que puguin haver
estat en contacte amb saliva o
secrecions.

cola, ha de continuar extremant les mesures higièniques,
ja que durant uns quants dies
(aproximadament 10) pot ser
que encara hi hagi risc de
contagi.
• No es recomana que els infants
o el personal que hagi estat en
contacte amb possibles casos
de Grip A faci quarantena.

• Quan es confirmi un cas en una
aula, informar-ne les famílies
de l'alumnat d'aquesta aula per
tal que vigilin que els seus
infants no presentin cap símptoma; en cas contrari, és a dir,
si l'infant presenta algun símptoma, la família no l'ha de portar a l'escola i s'ha de posar en
contacte amb el seu centre

d'atenció primària (CAP).
• Quan durant la jornada escolar
es detecti que hi ha un infant
que té símptomes compatibles
amb la Grip A, avisar la família
perquè el passi a buscar i
recomanar-li que el porti al
seu centre de salut. Mentre
sigui en el centre docent, se
l'ha de mantenir aïllat.

Identificació de casos
• Si una persona té símptomes
compatibles amb la Grip A, ha
de quedar-se a casa fins
almenys 24 hores després de
la desaparició de la febre (si
no pren antipirètics) i ha de
reduir el contacte amb persones sanes.
• A les llars d'infants i les escoles
d'educació infantil, els infants

amb símptomes compatibles
amb la Grip A han de quedar-se
a casa, com a mínim, 7 dies
des de l'aparició dels primers
símptomes i fins almenys 24
hores després que desapareguin, i han de reduir el contacte
amb persones sanes.
• Quan una persona que ha patit
la malaltia torna a anar a l'es-

Intervencions de control
• En el cas que a l'escola hi hagi
una falta d'assistència superior a l'habitual, seguir les
recomanacions de control que
decideixin conjuntament les
àrees bàsiques de salut (ABS),
els sectors i les regions sani-

tàries, i les unitats de vigilància epidemiològia (UVE).
• En cas de dubte o per fer consultes, trucar a Sanitat
Respon (902 111 444) o consultar la pàgina web
http://www.gencat.cat/salut.

EDUCACIÓ

Nou Programa d’Activitats Educatives 2009-2010
L’Ajuntament ha fet arribar als centres escolars l’edició per al nou curs escolar del PAE (Programa d’Activitats Educatives). Es tracta d’una
oferta d’activitats adreçada a tota la comunitat educativa, amb les quals l’administració local pretén participar i donar suport en la
formació escolar. Enguany, es proposen més activitats a les escoles bressol i s’amplien els programes de medi ambient, salut i valors.
Per a les escoles bressol municipals, l’Ajuntament ofereix dues
activitats per a infants de 0 a 3
anys (“Els massatges infantils” i
“Juguem plegats”) i dues activitats
per a infants d’1 a 3 anys (“Com

sona?” i “Juguem plegats”). També s’ofereixen quatre activitats per
als pares i mares (“Els massatges
infantils”, “Juguem plegats”, “Dinàmiques de grup per a pares i
mares”, i “Créixer amb tu”).

Per als CEIPs, l’administració
local ofereix les següents activitats, relacionades amb l’entorn,
la salut, el medi ambient, la
mobilitat, els valors i la cultura:
“Descobrim Lliçà d’Amunt”;

“Conèixer l’Ajuntament”; “llicamunt.cat: descobreix el web
municipal”; “La fauna veïna.
Taller de rastres animals”; “La
vida és Tenes. Els habitants del
riu i del bosc de ribera”; L’edu-

cació viària t’interessa; “Corda’t
el cinturó”; “Prevenció de trastorns del sistema muscoesquelètic”; “Taller d’anellament d’ocells silvestres”; Energia solarSetmana de la Ciència; 
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“Taller sobre gestió de residus municipals”; “Digues la teva,
naturalment”; “L’ecosistema d’una bassa”; “La tinença responsable d’animals de companyia”;
“Tens el teu BUS “(Dins de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura); Al carrer, tots hi
pintem (Dins de la Setmana de
la Mobilitat Sostenible i Segura);
“Un dia amb el transport urbà”;
“Ple de la mobilitat”; “Assegura’t
una bona connexió”; “Contes.
Educar per a la igualtat”; “Els valors esportius”; “Coneguem la
biblioteca de ca l’Oliveres”; “Visita del rei Carnestoltes”.
Per a l’IES, l’Ajuntament ofereix
les següents activitats, relaciona-

des amb l’entorn, la salut, la formació, els valors i el medi ambient: “Mirem al cel, què ens
diuen els núvols?”; “Taller d’orientació per no perdre el nord...”;
“El transport públic et porta més
lluny”; “Coneguem la biblioteca
de ca l’Oliveres”; “Prevenció de
drogodependències”; “M’agrado
tal com sóc”; “Taller d’afectivitat i
sexualitat”; “Educació viària 1”;
“Educació viària 2”; “Orientació
acadèmica”; “Formació per a la
participació d’estudiants (per a
delegats i delegades)”; “De l’escola al treball”; “Assegura’t una bona
connexió”; “La publicitat i jo...”;
“Violència, agressivitat i el valor
de la tendresa”; “Prevenció de les
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actituds i comportaments violents
entre els joves i les joves”; “Drets
de les dones: 100 anys de treball i
reinvindicacions”; “Treballs de recerca amb perspectiva de gènere”;
“Digues la teva, naturalment!”;
“Taller d’anellament d’ocells silvestres”; “Energia solar – Setmana
de la Ciència.”

TAMBÉ INCLOU
L’ACTIVITAT
EXTRAESCOLAR DE
L’ESPAI OBERT
Per al personal docent, l’administració local ofereix les següents

activitats: “Descobrim Lliçà d’Amunt”,“La pèrdua i el dol; Curs
de programació neurolingüística
per a professorat, aplicat a la comunicació amb joves”; “Prevenció de drogodependències”;”Recursos en català a Internet.”
Per a mares i pares, l’Ajuntament
ofereix les següents activitats:
“Créixer amb tu”; “Juguem plegats”; “Dinàmiques de grup per a
mares i pares (0 a 3 anys)”; “Els
massatges infantils”; “La pèrdua i
el dol”; “Recursos en català a Internet per a les AMPA”; “III Jornada
de Formació i Treball després de
l’ESO i el Batxillerat”; “Assegura’t
un bona connexió”; “Ni prínceps
blaus ni princeses”; “Drets de les

dones: 100 anys de treball i reivindicacions”; “Xerrades Pla d’Igualtat”; “Prevenció de drogodependències”; “Dinàmiques de grup
per a mares i pares (6 a 12 anys)”.
I, dins de l’Espai Obert, s’ofereixen
a l’alumnat de 5è i 6è de Primària i
de 1r a 4t d’ESO, les següents activitats extraescolars: “Percussió”;
“Hip Hop”; “Tectònic”; “Batuka”,
a més de “Reforç escolar”.

JOVENTUT

L’Ona Jove 2009 obté gran afluència
de públic tant jove com d’altres edats
Com cada any, a Lliçà d’Amunt es porta a terme el projecte ONA Jove, un programa
d’oci nocturn i alternatiu per
als i les joves per omplir d’activitats de lleure les nits del municipi. Respecte a l’any anterior, hi ha hagut algunes novetats. En primer lloc, les activitats s’han realitzat al voltant
del centre del poble; l’any passat es van realitzar a diferents
barris i no van tenir gaire èxit.
Com a novetat, també cal remarcar que s’ha destinat un
bus nocturn per a l’ONA Jove,
perquè els i les joves que viuen
als barris es puguin desplaçar a
les activitats ofertades. Una altra novetat ha estat l’ampliació
de nits i d’oferta d’activitats.
Cada nit té una temàtica al
voltant de la qual s’organitzen
tallers i exhibicions destinats a
joves d’entre 12 i 30 anys.
L’ONA JOVE 2009 ha consistit en:
• LOVE SESSION (el 18 d’abril, a l’IES Lliçà): Discoteca jove amb DJ Jandry i
Héctor Ortúñez, performance, exhibició de tecktònic a

càrrec dels Beat Bangers i
zona d’imatge on hi havia
servei de perruqueria i maquillatge.
• TRENDS (el 9 de maig, al
Galliner): Diferents tallers
relacionats amb la imatge:
fotografia, retoc amb Photoshop i Bodypaint. Simultàniament, taller de DJ, torneigs de PlayStation 2 i
Wii, i jocs en xarxa.
• TOT ESPORTS (el 30 de
maig, al Pavelló d’Esports):
Diferents esports per practicar a la nit: ping pong, batuka, scalèxtric, futbol 3x3,
tirolina, rocòdrom, cars,
Wii...
• JORNADA MEDIEVAL
(el 6 de juny, a la plaça de
l’Església): Un dia de recreació del segle XV amb diferents parades de productes
artesanals, ambientació de
l’època amb personatges,
música folk, taller de cuir,
torneigs de cavallers, tir
amb arc, tècniques de circ...
i un joc de proves amb el
qual s’optava a dues paneres
amb productes de la terra.

També hi va haver un sopar
solidari a càrrec de Lliçà Peruanitos.
• BLUE FESTIVAL (el 20
de juny, al Pinar de la Riera): Discoteca a l’aire lliure amb Marçal Ventura,
Jose Am, Héctor Ortúñez
i DJ Jandry. Amb actuacions i zona d’imatge a càrrec de Duetto Perruquers. El Pla de Prevenció
de Drogues (PPD) va par-

ticipar activament en l’acte repartint informació i
realitzant proves d’alcoholèmia gratuïtes.
Segons els organitzadors, les
nits més exitoses van ser el
Blue Festival i la Jornada Medieval. Per altra banda, la que
va tenir una afluència de joves
més baixa va ser, en contraposició als darrers anys, la nit de
Tot Esports. De tota manera,
la regidoria de Joventut em fa

una valoració molt positiva i
assegura que, globalment, hi
ha hagut molta assistència
tant de joves com de gent
d’altres franges d’edat.
Recordem que aquest any encara
queden dues Ones Joves programades: La Nit de Terror, el 30 i
31 d’octubre a l’edifici de l’antiga escola Martí i Pol, i el 28 de
novembre, una Discoteca Jove.
Per aquestes dues nits, també hi
haurà servei de bus nocturn.

BLUE FESTIVAL
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VOTV ja està emetent
Des del passat 6 d’agost es pot veure de forma regular al canal 40 de la TDT, VOTV, la televisió comarcal del Vallès Oriental.
Fins el dia 14 de setembre de 2009 VOTV va emetre en fase de proves diferents programes promocionals i a partir del 14 de
setembre ja hi va haver programació les 24 hores del dia, amb un espai central de producció pròpia d’una hora diària que inclou
informatius, programes comarcals i programes de petit format.
Com la podem veure?
Per rebre-la, cal tenir en compte tres factors: ser en zona de
cobertura del Vallès Oriental,
tenir la instal·lació adaptada i
disposar d’un televisor amb
TDT incorporat o un descodificador de TDT.
Els edificis de les comunitats de
veïns han de tenir les antenes
comunitàries adaptades a la
TDT. Cada veí pot optar pel
descodificador de TDT més
adequat o pel televisor amb
TDT incorporat.
Si ja teniu la TDT en funcionament i no ens veieu, torneu a
sintonitzar els canals automàticament per trobar VOTV. El
canal estarà identificat amb el
nom de VOTV - Vallès Oriental Televisió.

Programació de VOTV
Programes informatius:
- Infovallès: Informatiu diari
de 15 minuts que recull les
notícies dels dotze municipis
que formen part del Consorci
Teledigital Granollers, però
que també s’ocupa d’aquells
fets destacats que passen a la
resta de la comarca.
Emissió: cada dia a les 21 h.

Cobertura de tota la comarca
i zones fosques
La Generalitat té el compromís
d’anar activant tots els repetidors pactats en el projecte inicial perquè la senyal arribi a totes les zones del Vallès Oriental.
Un cop activitats tots els repetidors, si hi ha zones fosques, cal
identificar-les i comunicar-ho a
la Secretaria de Telecomunicacions per tal que executi el pla
Catalunya Connecta que garanteix la cobertura a tots
aquells nuclis superiors a 50
habitants. Per tant, si heu seguit totes les indicacions i no
podeu veure VOTV, comuniqueu-ho a l’Ajuntament.

Programes setmanals:
- Petjades: Programa de rutes,
que proposa excursions, descobrint rutes que lliguen indrets menys coneguts de la
comarca, per engrescar als espectadors a fer-les pel seu
compte. Aquestes rutes recullen diferents indrets dels municipis del Consorci i també
d’altres racons de la comarca
del Vallès.
Emissió: dilluns a les 22 h.

HI HA
PROGRAMACIÓ
LES 24 HORES
DEL DIA

- Entrevista: Entrevista diària
d’actualitat a un personatge de
la comarca. S’emet just després
de l’Infovallès per remarcar el
seu caràcter d’actualitat i d’informació, i serveix per oferir
un punt de vista diferent, més
ampli i més personal de l’actualitat comarcal.
Emissió: cada dia a les 21.15 h.

- Trencant el silenci: Programa
sobre la Memòria Històrica
de la comarca, entre els anys
1936-1939. Fugint de generalitzacions i estadístiques, el
programa recull testimonis
entrevistats per la historiadora
experta en memòria oral, Assumpta Montellà, que ens
aporten els seus records i sentiments de les seves vivències
durant aquests anys. Els diversos episodis es roden en els
municipis del consorci.
Emissió: dimarts a les 22 h.

- Fet a Roca Umbert: Programa
contenidor que neix amb la voluntat de convertir-se en un espai de reflexió sobre la producció cultural i audiovisual a la
demarcació del Vallès Oriental.
L’espai combina peces informatives i divulgatives amb d’altres d’entreteniment i experimental, relacionades amb el
món de la creativitat i amb les
instal·lacions Roca Umbert Fàbrica de les Arts.
Emissió: dijous a les 22 h.
- El Vallès, plat a plat: Programa de cuina que visita diferents restaurants de municipis
del consorci comarcal, per elaborar una recepta conjuntament el cuiner/a del restaurant i la cuinera Ada Parellada,
presentadora del programa.
Emissió: divendres a les 22 h.
- D’aquí a la lluna: Programa
d’entrevistes-converses, entre
un periodista de la comarca
conegut i un personatge famós de la seva confiança, a
qui convida a passejar pel seu
racó preferit de la comarca,
per parlar dels seus records
sobre aquest lloc, mentre
l’entrevista sobre la seva professió.
Emissió: dimecres a les 22 h.
Programes breus:
- Parlem d’obres: Càpsules de
5 minuts aproximadament en
les que es parla de diferents
obres que s’estan portant a
terme al nostre territori. En
les expliquen els arquitectes,
caps d’obres i/o regidors dels
ajuntaments del municipi.
- Esports: Càpsules de resums
diversos d’esports i de diferents categories que es practiquen en els diferents municipis del Consorci.

- Cuinar a casa: Programa gastronòmic on s’ensenya a cuinar receptes senzilles i a l’abast de tothom.
Micro espais:
- Paisatges: Imatges de diferents paisatges de la comarca.
- Postals: Anàlisis visual de
fotografies antigues de la
comarca, sobreposades cada
una d’elles per un fotografia
actual amb el mateix angle,
per veure el canvi de l’espai
amb els pas del temps.
- Coses de nens: Breus declaracions de nens de la comarca d’edats compreses entre 5
i 7 anys, que ens parlen sobre els llocs preferits del seu
poble, de la comarca o mil i
una d’altres temes.
- De llibres: Recomanacions
de llibres, presentades per

diferents persones de l’àmbit
cultural de la comarca, en
diferents localitzacions.
- Pobles de nit: Breu recorregut visual nocturn dels pobles del consorci. Rodat amb
steady, sense off, amb grafisme i música.

TÉ UN ESPAI
CENTRAL DE
PRODUCCIÓ
PRÒPIA QUE
INCLOU
INFORMATIUS,
PROGRAMES
COMARCALS I
PROGRAMES DE
PETIT FORMAT
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ESPORTS

Èxit de participació
en la 30a edició de les 24 Hores
Més de 30.000 assistents van poder gaudir de la 30a edició de les 24 Hores de Resistència en Ciclomotors
de la Vall del Tenes – Gran Premi Circuit de Catalunya celebrada el cap de setmana del 4, 5 i 6 de setembre.
El Diputat d’Esports, Josep
Monràs, acompanyat de l’alcalde de Lliçà d’Amunt i president de la Mancomunitat
de la Vall del Tenes, Ignasi Simón, va ser l’encarregat de
donar la sortida d’aquesta mítica prova, que enguany ha
arribat a la 30a edició, en la
qual han participat 50 equips
i 200 pilots, més que mai.
Les 24 Hores també van
comptar amb l’assistència del
director del Circuit de Catalunya, Ramon Praderas; Abel
Garcia, col·laborador de l’Àrea
d’Esports de la Diputació de
Barcelona; Jesús Auré, coordinador territorial de la Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya; i altres autoritats locals.
L’edició d’enguany ha donat la
victòria a l’equip Tillo Team,
de Bigues i Riells, format pels
pilots Alberto Pérez, Rubén
Luengo i els germans Andreu i
Albert Batlles, que es van imposar en el circuit completant
403 voltes. Aquest equip, que
ja havia pujat al podi el 2007,

va obtenir la primera posició
absoluta, la victòria a la categoria Grup 3 i també a la categoria Vall del Tenes. L’equip
Sis de Sis Racing, amb Òscar
Gonzàlez, Jordi Rodés, Mario
Muñoz i Miquel Garcia, van
quedar en segona posició, com
en l’edició passada, amb 398
voltes al circuit. Un altre equip
de Bigues i Riells, VDV Racing, amb els pilots David
Díaz, Albert López, Josep
Córcoles i Xavier Matas, van
quedar en tercera posició amb
396 voltes.
Cal destacar que els dotze
primers equips de la classificació pertanyien a la classe 3
i que entre els vuit primers
classificats a la categoria absoluta n’hi havia sis de la Vall
del Tenes.
A més, la internacionalització de la cursa ha quedat evident amb la participació
d’un equip integrat per pilots italians, un equip d’Euskadi, un de les Illes Balears i
un altre format per pilots
portuguesos.

Precisament, el premi a la
volta ràpida, novetat d’enguany, se’l va endur l’escuderia
Motors-1 Andratx, de les Illes
Balears, que van ser capaços de
recórrer els 1.983 metres del
circuit del Pinar de la Riera en
un temps de 3 minuts 12 segons 889 milèssiemes.
També cal destacar la participació d’un equip amb una
moto elèctrica, una màquina
sense emissió de CO2, sense
soroll, que estava encabida en
la categoria de motos de 125
cc 4 temps, que es presentava
oficialment al nostre País.
Aquesta única moto elèctrica,
del Team Roman, va quedar
tercera de la seva categoria.
L’edició d’enguany de les 24
Hores presentava força novetats: la creació d’un concurs
de cartells per a la imatge de
cada edició de la cursa, que
enguany ha guanyat un jove
de Lliçà de Vall; un premi econòmic per a l’equip guanyador, a banda del trofeu, que
serà la inscripció a la cursa de
l’any vinent; la convocatòria

Adopta un animal!

del trofeu PromoCup-4T, motos de canvi de 125cc i 4
temps derivades de la sèrie, resultat del nombre d’equips
participants; també s’han ofert
els resultats en temps directe
via live-timming per internet;
una web amb canvis i novetats; comptavoltes electrònic; i
un gran nombre d’activitats
paral·leles.
A més, aquest any el Grup
24 Hores, organitzador de
l’acte, disposava de 3 helicòpters per a poder viure la
prova des d’una perspectiva
diferent. Aquest any es po-

dien fer vols en helicòpter
que permetien veure, en sessions de 12 minuts, la cursa
des de l’aire. Uns 50 passatgers, entre l’organització i el
públic, van poder seguir les
24 Hores a vista d’ocell durant una estona.
Una altra novetat d’enguany és que el Ple municipal va declarar les 24 Hores
com a Festa d’Interès Local.
Aquest és el primer pas perquè la Generalitat reconegui aquesta cursa com a
Festa d’Interès Cultural i
Patrimonial.

VISTA DEL CIRCUIT

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

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

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

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

Nom: Burbuja (Perdut)
Municipi: Lliçà d´Amunt
Espècie: Mestís
Sexe: Femella
Edat: 9 anys i 0 mesos
Dies CAD: 0 mesos
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Liquidació dels comptes del 2008
de l’Ajuntament i l’EMO
En el Ple ordinari del 23 de juliol es va donar compte de l’aprovació per l’Alcaldia de la liquidació del Pressupost de 2008.
El resultat de la liquidació del
Pressupost de 2008 ha estat
positiu amb un resultat pressupostari de +90.840,31 euros
i un romanent de tresoreria
per a despeses generals de
+132.684,42 euros.
El volum d’ingressos del pressupost ha estat de 22,2 milions d’euros i el de despeses
de 20,5 milions d’euros, essent
el resultat pressupostari previ
d’1,7 milions d’euros.
En aquest exercici s’han realitzat inversions per import de
7,1 milions d’euros, entre les
quals destaquen les obres de la
nova escola bressol municipal
Consell de Cent, la biblioteca
municipal, diverses actuacions
en carrers (clavegueram, enllumenat públic, asfaltatge, obres

d’adequació de la xarxa d’aigua...), manteniment de camins rurals i espais verds, actuacions de prevenció de risc
d’incendis i altres inversions
associades al manteniment
dels serveis bàsics de la població: equipaments escolars i escoles bressol, servei d’autobús,
servei de recollida d’escombraries i neteja de carrers, equipaments policials i protecció civil, inversions de la brigada
municipal, planejament urbanístic del municipi...
Per altra banda, s’han rebut
subvencions d’altres administracions per a la realització
d’inversions per un import de
2,2 milions d’euros i subvencions per a la realització de diversos projectes de despesa

corrent per import de 0,46
milions d’euros.
El deute a 31 de desembre del
2008 era de 12,6 milions d’euros, que representa un 74,23%
del volum d’ingressos corrents,
molt allunyat del 110% que la
llei determina com a sostre
màxim de deute per tal que els
ajuntaments hagin de sol·licitar autorització a la Generalitat per endeutar-se.
L’estalvi net ha estat de 3,5
milions d’euros.
Per la seva banda, l’Empresa
Municipal d’Obres (EMO) de
l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt ha presentat la liquidació dels seus comptes del
2008 amb un resultat històric,
segons el gerent de l’empresa,
tant de volum econòmic ges-

tionat com de compliment
d’objectius.
En aquesta legislatura, l’Empresa Municipal d'Obres, amb
un equip integrat per dues arquitectes, una enginyera i una
tècnica administrativa, ha gestionat un pressupost superior
als 12 milions d’euros i té projectes previstos en els propers
mesos per un valor superior als
24 milions d’euros.
Segons Francesc Garcia, gerent
de l’EMO, amb la seva gestió,
l’Empresa Municipal d'Obres
ha esdevingut una eina més de
la eficiència en la gestió de l’actual equip de govern de l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt, tenint en consideració que va rebre una herència deplorable
amb un deute superior als 9

milions d’euros i cap font d’ingressos consolidada.
Més concretament, a l’any
2008, hi ha hagut uns ingressos
de 4.999.490,12 euros, unes
inversions de 4.982.955,19 euros i un resultat de 16.534,93
euros i més d’una vintena d’actuacions al nostre territori,
construint i millorant carrers,
serveis i equipaments. Una
feina de la qual s’està beneficiant tot el nostre municipi.

EL RESULTAT
DEL PRESSUPOST
DE 2008 HA
ESTAT POSITIU

GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

Taller per a persones cuidadores
A partir del 14 d’octubre està previst fer un taller per a persones cuidadores familiars no professionals que ofereix la Diputació
de Barcelona. Aquest taller tindrà lloc els dimecres, de 18 a 20 h, al Centre Cívic Ca l’Artigues, a partir del 14 d’octubre. Cal un
mínim de 16 persones per tirar endavant el taller. Les inscripcions cal fer-les trucant a Serveis Socials (Ma. Dolors Pujadas).
Diputació de Barcelona i l’Obra Social “la Caixa” han signat
un conveni per iniciar una via
de col·laboració que permeti la
realització conjunta d’activitats
d’atenció i suport a persones en
situació de dependència i llurs
famílies cuidadores, en el marc
del desplegament de la Llei
12/2007, d'11 d'octubre, de
Serveis Socials, i de la Llei
39/2006, de 14 de desembre,
de Promoció de l’Autonomia
Personal i Atenció a les persones en situació de dependència
en els serveis socials municipals
de la província de Barcelona.
Una d’aquestes activitats és el

taller per a persones cuidadores
familiars.
1. Quins són els objectius del
TALLER?
– Sensibilitzar i informar al cuidador familiar
– fer un reconeixement explícit
a la tasca del cuidador familiar
– oferir-li un espai de relació i un
programa de suport innovador
2. Quines són les característiques del TALLER?
Els tallers de cuidadors familiars
tenen 10 hores de durada (4 dies
x 2,5 hores) i són per a grups de
16 a 20 persones. El taller serà
conduït per monitors/es professionals d’una empresa.

Inclou:
– Dues guies de consulta que
aporten informació i suport
als cuidadors familiars durant
tot el procés d'atenció, independentment de les problemàtiques i la duració d'aquest procés. Els continguts
s'ordenen en tres línies: el
cuidador, la persona cuidada
i l'entorn habitatge.
– Un DVD amb orientacions
pràctiques per contribuir a la
millora de la seva tasca diària.
Inclou també, testimonis vitals de persones cuidadores
que expliquen la seva experiència. Es presenta en dife-

rents llengües, i en diverses
opcions adaptades: audiodescripció i subtítols.
– Un servei d'atenció telefònica
gratuït a través del 900 22 00
00, que facilitarà informació
i suport al cuidador familiar
mitjançant professionals, perfectament capacitats per rebre consultes o demandes i
oferir una resposta adequada
i ajustada a la consulta realitzada.
3. A qui va adreçat?
A totes les persones que tenen
al seu càrrec la cura d'un familiar en situació de dependència,
independentment del perfil de

la persona dependent a la que
està atenent, i del temps que
porta cuidant-la.
4. És una formació acreditada
pel Departament d’Acció Social i Ciutadania (DASC) de
la Generalitat de Catalunya
per ser impartida a les persones cuidadores no professionals ?
No, i per tant, no està específicament pensada per als qui tenen el reconeixement a través
de les resolucions dels PIA, del
cobrament de la prestació econòmica vinculada a la cura en
la llar de la persona dependent.
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L’Espai Obert ofereix diferents tallers gratuïts
per a nois i noies de 10 a 16 anys
Les regidories de Participació Ciutadana, Joventut, Educació i Serveis Socials de l’Ajuntament han organitzat l’Espai Obert,
diferents tallers gratuïts per a nois i noies de 10 a 16 anys, que tindran lloc de dilluns a divendres, a partir del dilluns 5 d’octubre.

Els tallers que s’ofereixen són els següents:
• Percussió + Reforç escolar: els dilluns, de 18 a 20 h,
al Centre Cívic Ca l’Artigues
• Hip hop (de 17 a 18 h) + Reforç escolar (de 18 a
19 h): els dimarts a l’Espai Jove El Galliner
• Hip hop (de 18.30 a 19.30 h) + Tectònic (de 19.30
a 20.30 h): els dimarts al Centre Cívic Palaudàries
• Batuka + Reforç escolar: els dijous, de 17 a 19 h,
a l’Espai Jove El Galliner

•Tectònic (de 18 a 19 h) + Hip hop (de 19 a 20 h):
els divendres al Centre Cívic Ca l’Artigues
Les places són limitades, però un cop cobertes s’obrirà llista d’espera. Les inscripcions tindran lloc fins al
divendres 2 d’octubre, de 17 a 20 h, a l’Espai Jove El
Galliner, el Centre Cívic Ca l’Artigues i el Centre Cívic
Palaudàries. En aquests mateixos llocs us podran oferir més informació.
DEMOSTRACIÓ DE TECTÒNIC AL CENTRE CÍVIC PALAUDÀRIES

BATUKA

DEMOSTRACIÓ DE PERCUSSIÓ AL CENTRE CÍVIC CA L’ARTIGUES
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Ajuts econòmics per a famílies en què s'hagi
produït un part, adopció, tutela o acolliment
múltiple i/o adopció internacional
S'obre la convocatòria per a la
concessió dels ajuts econòmics de la unitat familiar
següents:
a) Ajut econòmic per part,
adopció, tutela o acolliment
múltiple
b) Ajut per adopció internacional
Persones sol·licitants:
Són destinatàries dels ajuts econòmics que preveu aquesta
Ordre les famílies amb infants a
càrrec, d'acord amb l'article 2
de la Llei 18/2003, de 4 de juliol,
de suport a les famílies, amb
residència legal i convivència
efectiva a Catalunya amb l'infant
o infants, en atenció als quals es
sol·licita l'ajut i que compleixin
els requisits que s'estableixen
per a cadascun dels ajuts.
Les persones que poden sol·licitar els ajuts són:
a) El pare i la mare dels infants
nascuts o adoptats que n'ostentin la guarda i custòdia.
b) La mare o el pare titular de
la guarda i custòdia, quan hi
hagi sentència de separació,
divorci o nul·litat matrimonial.
c) Les persones físiques: tutores, acollidores amb mesura
d'acolliment preadoptiu i les
persones acollidores amb
mesura d'acolliment simple

en família extensa o en família aliena (no inclou els acolliments d'urgència i diagnòstic)
que tinguin a càrrec seu els
infants, hi convisquin i
aquests en depenguin econòmicament.
Sol·licituds i documentació:
Les sol·licituds per concórrer a
aquests ajuts econòmics s'han
de formalitzar en impresos normalitzats que es facilitaran a les
dependències del Departament
d'Acció Social i Ciutadania,
Oficines d'Acció Ciutadana i
altres que consten a la web del
Departament d'Acció Social i
Ciutadania
(www.gencat.cat/dasc) o a la
web de la Generalitat de
Catalunya (www.gencat.cat).
Per a qualsevol informació
poden adreçar-se als Serveis
Socials municipals.
Termini:
El termini de presentació de les
sol·licituds s'inicia l'endemà de
la data de publicació de l'Ordre
en el DOGC i finalitza el 30 d'octubre de 2009.
Criteris de puntuació per a la
concurrència:
Les sol·licituds valorades positivament és puntuaran fins un
màxim de 75 punts d'acord amb
el criteris següents:
1. En funció de la renda ponde-

rada de la unitat familiar i
l'IRSC anual:
• Si la renda ponderada és inferior
o igual a l'IRSC anual, 35 punts.
• Si la renda ponderada és
superior a l'IRSC anual i inferior o igual a dues vegades
l'IRSC anual, 30 punts.
• Si és superior a dues vegades
l'IRSC anual i inferior o igual a
tres vegades l'IRSC anual, 25
punts.
• Si és superior a tres vegades
l'IRSC anual i inferior o igual a
quatre vegades l'IRSC anual,
20 punts.
• Si és superior a quatre vegades l'IRSC anual i inferior o
igual a cinc vegades l'IRSC
anual, 15 punts.
• Si és superior a cinc vegades
l'IRSC anual i inferior o igual a
sis vegades l'IRSC anual, 10
punts.
• Si és superior a sis vegades
l'IRSC anual i inferior o igual a
set vegades l'IRSC anual, 5
punts.
2. En funció de les circumstàncies de la unitat familiar:
• Si la família acredita la seva
condició família nombrosa i/o
monoparental, 15 punts.
• Si un dels membres de la unitat familiar té reconeguda la
condició legal de persona amb
discapacitat en un grau igual o
superior al 65%, 15 punts.
• Si alguna de les persones

sol·licitants acredita estar en
situació d'atur, 10 punts
3. En cas d'empat en la puntuació entre diverses sol·licituds,
es resoldrà conforme als
ingressos econòmics inferiors
de la unitat familiar.

També s'obre la convocatòria
per a la concessió dels ajuts
econòmics de la unitat familiar següents:
a) Ajut econòmic per part,
adopció, tutela o acolliment
múltiple, sotmès al nivell
d'ingressos de la unitat
familiar
L'objecte és donar suport econòmic a les famílies en què s'hagi
produït un part, una adopció, una
tutela o un acolliment múltiple
d'acord amb aquest capítol i tinguin un determinat nivell d'ingressos, d'acord amb la base 12
de l'annex d'aquesta Ordre.
Persones que poden sol·licitar
l'ajut:
Poden sol·licitar l'ajut les famílies els ingressos de les quals
no superin ingressos en set
vegades l'indicador de renda de
suficiència de Catalunya imputable, ponderats segons el nombre de membres de la unitat
familiar, d'acord amb el que
estableix a la base 12 de l'annex

Naixements a Lliçà d’Amunt
Els pares i 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 butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria
de Comunicació de l’Ajuntament. 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.

Naiara Román Marín
nascuda l’1 d’agost
de 2009

d'aquesta Ordre, i que es trobin
en algun dels casos següents:
a) Hagin tingut un part doble, o
hagin adoptat o tutelat o acollit
dos infants simultàniament,
entre l'1 de gener de 2007 i el
30 de setembre de 2009 (ambdues dates incloses).
b) Hagin tingut un part de tres o
més infants, o hagin adoptat o
tutelat o acollit tres infants o
més simultàniament, entre l'1
de gener de 1997 i el 30 de
setembre de 2009 (ambdues
dates incloses).
Quantia i abonament de l'ajut:
- La quantia de l'ajut és de 2.448
euros per unitat familiar en el
cas en què els seus ingressos
no superin en set vegades l'indicador de renda de suficiència de Catalunya imputable,
ponderat segons el nombre de
membres de la unitat familiar.
- La quantia de l'ajut és de 3.264
euros per unitat familiar en cas
que els seus ingressos no
superin en tres vegades l'indicador de renda de suficiència
de Catalunya imputable, ponderat segons el nombre de
membres de la unitat familiar.
- L'abonament es farà en un sol
pagament, un cop aprovada la
resolució d'atorgament de l'ajut d'acord amb el pagament
d'aquesta convocatòria, regulada a l'article 4.5 de la present Ordre.

NOTA: L’Ajuntament
demana disculpes
pels deficients
repartiment i
correcció ortogràfica
de l’anterior butlletí,
per causes atribuïdes
a les dues empreses
que ofereixen
aquests serveis.
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Actuacions de
sanejament de l’arbrat
del Pinar de la Riera

Subvenció per a
l'identificació d'animals

Curs: Seguretat
i higiene
alimentària

Per tercer anys consecutiu i des de l'1 de maig
fins al 31 de desembre té lloc una campanya de
promoció del cens i identificació d'animals de
companyia a un preu inferior al normal.

Tot el personal que treballa en
establiments on es venen o serveixen aliments estan obligats a
disposar d’una formació especialitzada en seguretat i higiene
alimentària.
Per tal que els treballadors
d’aquest sector a Lliçà d’Amunt
tinguin accés a aquesta formació, l’Ajuntament proposa la
realització d’un curs de quatre
hores, impartit per una empresa
homologada pel Departament
de Salut de la Generalitat.
També és un curs interessant
per a persones que vulguin dedicar-se professionalment al
sector de la restauració o venda
de productes alimentosos.

Durant el mes d’agost es van efectuar treballs
especials de manteniment de l’arbrat del Pinar
de la Riera.
Aquest espai emblemàtic del
centre urbà, tant des del punt
de vista del paisatge, com de
l’ecologia i del lleure, presentava un estat sanitari dels seus
arbres deficient, atès que s’hi
havia detectat un barrinador
dels pins que ha afectat diversos exemplars, així com presència de moltes branques seques i algunes alzines en mal
estat.
Les feines, amb un import de
prop de 7.000 , van consistir
en la tala dels arbres morts i
malalts (9 exemplars), l’esporga severa d’arbres amb
branques mortes (34 exemplars) i l’esporga selectiva de la
pràctica totalitat de la resta
dels arbres del Pinar, així com
la gestió de les restes vegetals
que s’hi van originar.
Amb aquesta actuació s’han
evitat els riscos de caiguda de
branques sobre els usuaris i
usuàries de l’espai i també s’ha
millorat la qualitat de vida de
tots els arbres.

En propers mesos es completarà amb una actuació de reforestació per mantenir en proporció adequada la població
de pins i alzines d’aquest espai
singular del nostre poble.

AMB AQUESTA
ACTUACIÓ
S’HAN EVITAT
RISCOS I TAMBÉ
S’HA
MILLORAT
LA VIDA
DEL ARBRES

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

de la col·locació del microxip:
Preu normal: 45 euros
Preu subvencionat: 30 euros
El primer pas per gaudir d’aquesta
subvenció és anar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i fer un cens provisional de l’animal. Per fer això
només cal portar la documentació
sanitària de l’animal. Després, amb
aquest paper i el seu animal l’interessat ja es podrà dirigir a un dels
dos veterinaris esmentats per tal de
sol·licitar la col·locació del microxip, tot referint-se a la campanya
municipal.
Des de l’any passat els animals censats al registre municipal d’animals
de companyia disposen d’aquesta
placa identificativa que han de portar sempre quan surten al carrer.
Durant els propers mesos s’enviarà
la placa als propietaris d’animals
censats en anys anteriors.
Des del passat mes de setembre, i
una vegada aprovada la nova ordenança en aquesta matèria, la
policia local i els tècnics municipals poden requerir als propietaris
dels gossos que aquests s’identifiquin amb microxip i es censin.

Bústia del lector
VISITES EN CATALÀ
Un bon grup del Casal i del Centre Cívic Ca
l’Artigas, després de treballar durant el
curs, pel més de maig ens plantegem sortir
a fer algunes excursions pel poble, amb
berenar inclòs algunes vegades.
Aquest any hem anat a Sta. Justa a passar-hi una bona estona. Un altre dia vàrem
visitar la casa rural de Cal Caponet, on ens
van atendre extraordinàriament bé.És un
racó del nostre poble situat a la vall del
torrent de Cal Bosc, que val la pena visitar,

doncs la cura que en tenen la Quima i la
Maria el fan d’allò més deliciós. Gràcies en
nom de tots per estar amb nosaltres tota
la tarda.L’últim dia de sortida ens vam
allargar una mica més i la visita va ser al
Parc de les Olors a Riells del Fai, just a
sota els Cingles del Bertí. Allà vam gaudir
d’una varietat de plantes aromàtiques i
curatives autòctones de la Vall del Tenes i
d’altres espècies. Podíem mirar, olorar,
tocar, collir, tastar i omplir-nos de les mil
fragàncies que ens oferia el lloc. La Pilar,

ens va explicar de manera apassionada i
amb detall, les propietats culinàries, curatives i relaxants de cada una de les plantes, i qui va voler, hi va comprar planter i
d’altres preparats fets per ella.
A l’octubre ens tornarem a retrobar després d’un estiu calorós, que ens demana
una mica més de descans.Gràcies a
tothom.

Montserrat Sala

Dia: dilluns 26 d’octubre de 2009
Hora: de 9 a 13 hores
Lloc: Els Galliners, al carrer de
Folch i Torres
Cost: 30 euros
L’empresa formadora emetrà un
certificat que és vàlid per acreditar legalment la formació obligatòria en matèria d’higiene i seguretat alimentària.
Els interessats/des han d’inscriure’s
prèviament trucant a l’Ajuntament, al telèfon 93.841.52.25 o
enviant un correu electrònic a l’adreça ajuntament@llicamunt.cat.
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L’administració de
loteria de Lliçà dóna
60.597 euros
L’Administració de Loteria de
Lliçà d’Amunt, la Bruixa d’Oc,
va donar un premi de 60.597
euros, el passat 28 d’agost.
Aquest premi corresponia a un
encert de 5 + el Complementari
de la Bono Loto.
Els responsables de l’administració de loteria estaven molt

contents, ja que aquesta ja és la
segona vegada que reparteixen
un gran premi. La primera
vegada va ser el primer premi
de la Loteria Nacional, el dissabte 31 de març del 2007,
amb el qual van repartir
300.000 euros amb el número
10.031.

La lliçanenca Maria Arnó, campiona
d’Espanya de horseball amb l’equip
de la selecció catalana femenina
La lliçanenca Maria Arnó
va participar en una competició de seleccions de
horseball formant part de
la selecció catalana femenina.
La selecció catalana femenina, on participava ella i
dues noies més de l’Hípica

Can Tram de Cardedeu, va
resultar guanyadora i es va
proclamar, així, campiona
d’Espanya de horseball.
La selecció catalana masculina, on també hi havia nois
de l’Hípica Can Tram de
Cardedeu, també es va proclamar campiona d’Espanya.

El mes d’agost la selecció
catalana femenina de horseball i, per tant, també
Maria Arnó, viatjava a
França per formar part
d’una altra competició.

OPINIÓ
Entitats
Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin. Aquests articles s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat,
personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. L’objectiu d’aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer. Els articles han
de tenir una extensió màxima de 10-11 línies (uns 800 caràcters) amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o extractar-les quan ho consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

El formigueig: un nou èxit absolut

Quan acaba la Festa Major
acostuma a haver molts tipus
de ressaca.
La nostra ressaca, però, és sana: és d’alegria, d’il·lusió i d’agraïment perquè els esforços
de la Comissió de Festes en
preparar la Gimkana de la Festa Major, el nostre Formigueig, s’han vist compensats
sobradament amb la quantitat
de gent que va assistir a l’acte.

Uns hi van participar, d’altres, només van venir a tafanejar i segur que es van quedar amb les ganes de jugar-hi,
però nosaltres vam estar molt
satisfets de què tothom marxés content i hagués passat
una tarda agradable.
Vèiem les cares dels nens, el
més petit tenia 2 anyets, amb
un somriure d’orella a orella,
i els grans, fins i tot amb gent
de 70 anys... us ho passàveu
millor que ells perquè alhora
que us divertíeu vèieu gaudir
els vostres fills i néts. Què
més es pot demanar ?
Volem demanar-vos disculpes
si alguna cosa no va acabar de
rutllar com esperàveu. En
confiança us diré que vam
quedar agradablement sorpresos de la quantitat de par-

ticipants però gràcies a l’ajut
de col·laboradors a l’organització i gràcies també a la paciència que vau tenir els participants crec que entre tots
ens en vam sortir prou bé.
Vull agrair doncs a tots el granet de sorra que veu aportar al
II Formigueig. Cadascú des
de les seves possibilitats ens
heu ajudat a agafar més empenta i ganes de fer créixer les
festes del nostre poble. Si voleu formar part de la Comissió de Festes, ja sabeu que som
un grup obert a tothom que
hi vulgui entrar. Poseu-vos en
contacte amb nosaltres al blog
www.lacomissio.blogspot.com
o mitjançant el nostre correu
comissiollicamunt@gmail.com.
Al blog, a més, hi trobareu informació de les nostres activi-

tats així com el tauler, instruccions de les caselles i algunes
fotografies de les més interessants del Formigueig.
Aquest any, la participació a la
darrera Fira de Nadal, al Carnestoltes i ara, al Formigueig
ens fan pensar que anem per
bon camí, humil i sense ambicions desmesurades, però tre-

ballant de mica en mica com
formiguetes pel bé de Lliçà
d’Amunt i els seus habitants
que al cap i a la fi és el nostre
objectiu.
Gràcies a tots ! ! !
Xavier Vilà
President de
La Comissió de Festes
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XXIX Marxa Passeig
de la Vall del Tenes
PUIGGRACIÓS
Puiggraciós és un indret de referència. Ho és per la seva presència que s’observa d’allà on sigui.
És el cim piramidal de punta
arrodonida, separat i isolat pel

coll Tripeta, a la part de llevant
dels cingles del Bertí i de perfil
lineal descendent fins a la Garriga, trencat, notòriament, com
una fita, per la torre telegràfica
de planta quadrada. Ho és per la

Campionat infantil de BTT
dels Països Catalans
seva història: la devoció a la Mare de Déu de Puiggraciós i les
manifestacions i trobades populars de culte i tradició. És un espai viu per la gent de les valls
del Tenes i del Congost.
Per la vessant sud permet una
panoràmica, amplia i generosa,
com d’ocell, sobre el Vallès
Oriental. Fins arribar al mar. Pel
Besòs.
Per la vessant nord hi som nosaltres. Caminaires pels Cingles
del Bertí. La proximitat del mirador identifica racons, itineraris i cims de cinglera. Espectaculars i avinents estimulen la descoberta. No pot ser d’altra manera quan l’arquitectura
construïda lentament per l’acció
geològica és de dimensió humana, capritxosa, complexa i
imprevisible.
Per la vessant nord hi són els
graus transitats, de fa temps, pel
viatger o pel qui fa estada. Paisatge transformat, humà i que
convida a la contemplació per
entorns de masos construïts en
períodes antics de bonança.
I el Puiggraciós que s’ho mira
i... el mas Traver que de mica en
mica deixa de ser mas.

UEC Vall del Tenes

Futbol sala de división de honor
El pasado 29 de agosto, tuvo
lugar en el pabellon de deportes
un importantisimo encuentro
de futbol sala entre el club F.S.
Lliça d’Amunt y el F.S. Marfil
Santa Coloma de division de
honor. Este primer partido de
pretemporada sirvió para dejar
clara muestra, a pesar de que el
equipo local solo llevaba una
semana entrenándose y de la
diferencia de categoría, de contar
con una gran plantilla que sin
duda dará muchas alegrías a la
afición de Lliçà d’Amunt.
Previamente, y antes del comienzo del partido tuvo lugar en las
oficinas del pabellón de deportes
un acto protocolario en que
ambas entidades firmaron un

acuerdo de colaboración. A dicho
acto acudieron por parte del F.S.
Marfil Santa Coloma, el Sr.
Garcia (presidente); Juan Carlos
León (gerente) y Ramón
Giménez (responsable fútbol
base) por parte del F.S. Lliçà
d’Amunt, asistieron sr. Jose Luis
Mon, (presidente); Francesc
Casanovas (presidente de honor)
y en representacion del ayuntamiento acudio el Sr. Joan
Valderrama, concejal de deportes.

Dicho acuerdo, que redundará
en beneficio del club y por ende
en el mismo pueblo de Lliçà
d’Amunt, es fruto de la labor que
viene desarrollando la junta
directiva del F.S. Lliçà d’Amunt,
que de forma continua viene trabajando al objeto de llevar al
club a lo más alto de las categorias nacionales.
Club Fútbol Sala Lliçà d'Amunt
José Luis Mon, president

El passat 19 de juliol es va disputar en el nostre pais veí
d’Andorra el 1er Campionat
dels Païssos Catalans de BTT en
categories infantils.
Com sempre que hi ha un esdeveniment d’aquesta importància el
AMUNT Club Ciclista va portar
als seus corredors a participar.
L’organitzador de la competència va ser la revista SOLO BICI i
la veritat es que van fer un montatge increíble, on els nens van
pasar dos dies fantàstics, ja que
amb la inscripció que era gratuïta podien pujar a dos inflables
gegants, tirolines, llits elàstics,
saltadors amb gomes i descens
en karts sense motor.
A més tenien beguda gratuita els
dos dies i un munt de regals.
Els circuits van ser dissenyats per
l’AMUNT Club Ciclista i va
haver un total de tres circuits
adaptats a l’edat dels participants.

Com és habitual van córrer un
total de vuit categories masculines i vuit femenines i de totes
aquestes categories els corredors
del club de Lliçà d’Amunt van
obtenir 15 podis, i resultant
guanyadors de cins categories
donant-se el cas de què en categoria Principiant masculí de
segon any tot el podi eren corredors del nostre club.
Quant a la participació va ser
prou important per una cursa
que es feia tan lluny, i del total de
participants el 44% d’ells eren
del AMUNT Club Ciclista.
Un fantàstic esdeveniment amb
molt bons resultats i on per una
vegada els nens van gaudir més
de tot el muntatge d’esbarjo que
va fer la revista SOLO BICI que
de pujar en bicicleta.

AMUNT Club Ciclista

Necessites roba?
El rober de Cáritas, roman obert,
tots els dimarts i divendres, des de
les 17.00h fins les 19.00h.
S'hi pot dur roba, objectes per a la
llar (des de cortines, fins a termos),
bolquers i també es pot col·laborar
amb aportacions econòmiques.
La nostra funció és ajudar a la gent,
principalment, quant a la roba.
El rober està situat sota la Parròquia
de Sant Júlia de Lliçà d'Amunt.
Cáritas ajuda a nivell internacional,
s’acull a la gent del poble i/o dels
voltants per entregar roba i/o objectes per a la llar de manera gratuïta.
Cáritas, no tant sols disposa de voluntaris com a treballadors, també
anem en coordinació amb assistents socials del nostre ajuntament.
Aprofitem l'escrit, per a dir que si

voleu fer-vos voluntaris per a la
campanya alimentària que es farà a
partir de setembre, per tal de que
per que les persones mes necessitades pugin pasar un bon Nadal,
contacteu amb nosaltres per correu
electrònic per consultar qualsevol
dubte ja sigui per a la campanya de
setembre, horaris, o altres dubtes
que tingueu, que serà respost el
més aviat que ens sigui possible.
Esprem rebre la major ajuda i
col·laboració possible, per tal de
poder assolir uns bons resultats
després de tot l’esforç.
Cáritas
caritas.llica@hotmail.com
tef de contacte 619 90 24 44
Maria Puig, voluntària
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OPINIÓ
Grups Municipals

Una vez acabadas las vacaciones,la
Fiesta Mayor y comenzado, de nuevo, el
curso escolar, continuamos con el trabajo del día a día.
Para algunos puede parecer que sea el
inicio que, de una forma u otra marca
una nueva etapa, cuando en realidad es
una continuación de la labor que se realiza ya, desde hace más de dos años,
labor que va dando sus frutos, como
dice el refrán, uva a uva se llena la cuba.
En este mes de octubre, se finalizaran
las obras de rehabilitación de un nuevo
equipamiento municipal, en esta ocasión será en el barrio de Can Salgot, que
contará así con un local social de 261
m2 construidos, con una sala polivalente
de 130 m2, todo ello ubicado en una
superficie de 1.530 m2.
Se lleva a término así una petición de
hace más de veinticinco años por parte
de los vecinos/as.
También se finalizará el asfalto de algunas calles de Can Salgot, Mas Bo, Can
Lledó, Rabal de Can Xicota, Can
Marles y acceso al sindicato.
Se reinician las obras del alumbrado de
Can Farell.
Siguen a buen ritmo las obras del CAP
en Palaudalba, la variante del Camí de
la Serra, las obras del molí de Fonolleda
y del Rabal de Can Xicota están a punto
de finalizar.
En diciembre contaremos con una oficina del consumidor.
No es por casualidad, vds. ya lo sabrán
porque ha salido en prensa, que la policia de Lliçà d'Amunt es una de las
mejor valoradas de la comarca, según
estudio realitzado por la Diputación de
Barcelona.
Desde la Agrupación PSC nos sentimos
orgullosos de nuestro Alcalde y de nuestros regidores, por la labor que están llevando a cabo, sin prisa pero sin pausa,
que es como se hacen las cosas bien
hechas. Teniendo en cuenta la grave crisis económica que estamos atravesando,
lejos de entrar en el desánimo, se hace
más hincapié en el cumplimiento del
programa electoral que presentamos,
optimizando al máximo todos los recursos disponibles.
Sirvan estas líneas para felicitar públicamente a nuestros representantes en el
Ayuntamiento por su buen hacer en
unos tiempos tan difíciles.

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

A l’anterior Informa’t ERC ens acusa
directament de ser poc transparents en
la informació dels números d’aquest
Ajuntament. Així, gairebé textualment.
Ni cas. No val la pena. No cal que ens hi
esplaiem. Per aquí diem: qui no té feina
el gat pentina. I ara, tenim feina!
Privilegiada.
Eren altres temps quan a Lliçà d’Amunt
vàrem construir l’Aliança. Aquella va ser
una història de la bogeria col·lectiva
d’invertir temps per fer coses. Aquesta
cosa en majúscules, L’Aliança, ha estat
un referent, del qual, n’estem orgullosos
i probablement, pel fet d’existir, un
motor per la nostra vitalitat: com a mostra aquest any Gitanes i Geganters fan
25 anys i les 24 H l’edició XXX i l’any
que ve la UEC la XXX MARXA PASSEIG.
L’Aliança era el lloc de reunió. Feia goig
el cafè als entreactes dels pastorets, del
teatre parroquial i festiu de la nostra
gent jove, dels balls a les festes senyalades, del cinema a sis pessetes l’entrada
infantil quan era apta i a nou quan no
ho era: excepte el Séptimo Sello de
l’Ingmar Bergman, que, amb l’advertència de l’homilia dominical inclosa, va
ser no apte total.
Però Lliçà d’Amunt ja no és aquell poble
rural. I allà mateix on era, l’Aliança ha
vist com el poble creixia al voltant seu.
Vertiginosament. I l’Aliança, l’edifici,
allà mateix. I Lliçà d’Amunt amb la
necessitat de canalitzar i mantenir la tradició del nostre dinamisme i la seva funció integradora. Repetim, funció integradora. Som un municipi dispers que
pensa molt sovint en el barri i no pas en
el poble i la seva història.
Lliçà d’Amunt ha de projectar un nou
espai per acollir el present i el futur associatiu del nostre poble. Sens dubte
l’Aliança no en pot restar al marge. Se li
deu el reconeixement de la seva funció
social històrica i no es pot ignorar l’existència de les seves instal·lacions i el seu
emplaçament proper al nucli històric.
L’Aliança, és l’expressió de nosaltres
mateixos. És un fet del nostre tarannà i
el fonamenta i li dóna constatació històrica. Tenim l’obligació i el privilegi de
preveure’n el futur.
És un compromís que tots els actors
hem d’afrontar amb lleialtat i imaginació.

Desde estas líneas nos gustaría agradecer
el esfuerzo a las personas que constituyen las juntas de la Asociación de Propietarios y la Asociación de Vecinos de
Can Salgot que junto al Ayuntamiento
de Lliçà d’Amunt han hecho posible que
el local social de Can Salgot pase a ser
propiedad del municipio. Una vez finalizadas las obras de remodelación del local, éste será compartido por ambas asociaciones y permitirá que tanto éstas como los vecinos del barrio tengan un lugar común donde reunirse y celebrar actividades lúdicas y sociales. El local también será utilizado por parte del Ayuntamiento en la celebración de actos referentes al barrio.
El carácter público del local era una asignatura pendiente de nuestro partido, que
el 4 de octubre del 2001 presentó una
moción solicitando lo siguiente:
“El local d’Associació de Propietaris de la
Urbanització de Can Salgot és privat i per
tant en el moment que la propietat volgués, podria fer fora aquesta associació.
Per tot l’ exposat, proposem:
Instem a l’Ajuntament a que faci les gestions necessàries perquè fos propietat del
Municipi i així poder compartir les instal·lacions conjuntament, l’Associació de
Propietaris i l’Associació de Veïns de
Can Salgot.”
Por fin, después de 8 años, la asignatura
pendiente que teníamos en el Partido
Popular y el que fue presidente de la Asociación de Propietarios en los años 8486, José Santiago Ariza (hoy 1r Tinent
d’Alcalde, Regidor d’Infraestructures i
Equipaments) ha sido aprobada con nota
alta gracias al actual equipo de gobierno.
Obras en los barrios: Posiblemente cuando reciban este Informa’t ya se habrán
iniciado o estarán a punto de iniciarse las
obras de urbanización de la prolongación del Paseo de Sant Valerià y del vial
de acceso y aparcamiento del futuro IES
Sant Valerià.
Las obras de pavimentación de las calles
Can Xicota, Can Quimet Gall, Josep
S.Pons, Adrià Gual, Sant Carles de la
Ràpita y del acceso a la Cooperativa BV1452 financiadas por el Fondo Estatal
de Inversión Local (FEIL).
Soterramiento de línea de media tensión
de las calles Sagunt, Palamós y Paseo de
Sant Valerià. Ramón Casas, Empordà,
Ca l’Artigues i La Plana, también financiados por el FEIL.
Todas estas obras habían sido reclamadas
por el Partido Popular cuando se encontraba en la oposición y ahora formando
parte del gobierno se están llevando a cabo.

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

Ara fa uns mesos el grup d’Esquerra de
Lliçà va participar en l'elaboració de la
llei d'urbanitzacions. Vam poder debatre i compartir opinions, incidir en les
esmenes, i també aprendre que no es
pot fer passar tot el país per les necessitats del nostre poble. Va ser una experiència positiva. No vam redactar la llei,
és obvi, però vam sentir que la nostra
experiència havia servit per millorar-ne
el text.
Ara us expliquem aquesta participació
en la redacció d’aquesta llei perquè l'ajuntament ha decidit imposar contribucions especials a Can Franquesa, perquè
els veïns es paguin la instal·lació del clavegueram, que és l’única obra que l’ajuntament està disposat a fer al barri.
L'estratègia de fer els serveis per parts ja
la va fer servir l'ajuntament liderat per
CiU ara fa 10 anys a Pineda Feu i El
Pinar. Es tracta d'executar els serveis
més urgents independentment del procés complert d'urbanització. És una
manera de retardar la solució i de fer-la
més cara. I mentrestant mantenir l’estat
indigne de l’accés i dels carrers de Can
Franquesa durant anys i anys, per
manca d’una acció decidida.
Al mateix Ple Municipal vam demanar
com estava el tràmit del projecte d’urbanització que nosaltres havíem engegat fa
més de 3 anys, i ens varen dir que no
havia avançat, quan és relativament senzill de resoldre'l. No han fet res per acabar-lo i avui continua empantanegat.
L'única cosa que ha avançat en aquests
mesos ha estat que ara seria possible
acollir-se a allò que es determina en la
nova llei d'urbanitzacions. Ara fa dos
mesos ha sortit publicada la convocatòria d'ajuts, però quan ho vam preguntar
al govern en el darrer Ple municipal, ells
no en tenien ni idea de si els serviria o
no, si hi hauria convocatòria d'ajuts o si
era una obra apropiada pels objectius de
la llei.
Només ens van comentar que l'accés
del barri a l'autovia C-17 es faria mitjançant el mateix nus que Can
Montcau, i que aquest nus s'està redissenyant, per fer-lo més al sud del previst, que s’han de pensar l’alineació
d’una façana, etc. I el temps va passant...

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

Hace unos días unos vecinos nos preguntaron
porqué estábamos haciendo una oposición
tan poco agresiva y contundente, y nuestra
respuesta fue que éramos coherentes con
nuestro programa y con nuestros pensamientos y les explicamos que para nosotros lo fundamental era y es trabajar por Lliçà d’Amunt
y sus Ciudadanos
Nuestro principal objetivo en estos últimos
años ha sido mejorar Lliçà d’Amunt, y en la
legislatura anterior en la que estuvimos en el
Gobierno realizamos muchas cosas, pero a la
vez planificamos muchas otras, los ejemplos
son numerosos y es donde el actual equipo de
Gobierno no está siendo coherente con lo
que opinaban cuando estaba en la oposición,
y que una vez en el Gobierno municipal han
cambiado su opinión y asumen diferentes
cuestiones como son los pisos de Ca
l’Artigues.
Nuestro objetivo era sin ninguna duda, los
pisos de protección oficial para nuestros jóvenes y mayores, locales comerciales, tercera
guarderia y de hecho en estos momentos, de
lo que Lliçà d’Amunt tiene el actual equipo de
Gobierno estaba totalmente en contra,
recuerden las diferentes movilizaciones que
provocaron y políticamente manipularon.
En el proyecto de Can Moncau nuestro objetivo era que la autovía de la Vall del Tenes desapareciera del trazado que el Plan General
establecía en esos momentos; casualidades de
la vida: el Plan actual prevé el trazado que el
anterior equipo de Gobierno ERC, ICVEUiA discutió y negoció tanto con el
Consejero Joaquím Nadal como con los técnicos del Departamento de Urbanismo.
Hoy el actual equipo de gobierno dice que ha
sido por su trabajo que el trazado se ha cambiado, cuando la verdad es que los Sres. de
CIU, PSC y PP movilizaron a todos los
municipios de los alrededores, porque defendían el trazado que partía la llanura agraria en
dos, y que según ellos era la natural para las
comunicaciones entre los municipios de la
Vall del Tenes, mírense las alegaciones presentadas por los respectivos grupos municipales
hoy en el Gobierno.
Otros objetivos de nuestro grupo municipal
era la segundo Centro de Recogida, Centro
médico de Palaudaries, Piscina cubierta…,
estos objetivos hoy por hoy se están realizando, seguramente de diferente manera de
como nosotros lo hubiéramos hecho, pero se
están realizando, las Urbanizaciones proyectadas se están realizando, los Terrenos para el
segundo Instituto siguen su proceso.
Lo que nosotros no haremos nunca es lo que
hicieron los Sres. de PSC, CiU y PP en la
oposición, crispar el ambiente y después cambiar de opinión.

Aquí pot inserir la seva publicitat

Telèfons útils
Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
93 841 52 50
Biblioteca Municipal IES Lliçà
666 56 49 61
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
CEIP Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
CEIP Països Catalans
93 841 56 05
CEIP Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52
Centre Cívic Ca l'Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 10
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal Nova
Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del Tenes
902 10 89 03
Espai Jove El Galliner
93 860 70 01
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Galceran
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia Valeta
93 841 61 05
IES Lliçà
93 841 66 25
Jutjat de Pau
93 860 72 16
Local Social Ca l'Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Local Social Mas Bo i Can Lledó
93 841 76 29
Oficina Mòbil d’Informació
al Consumidor
Últim dijous de cada mes davant
de l’Ajuntament
Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a domicili
93 841 91 69
Registre Civil
93 860 72 14
Servei d’Informació sobre Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
93 841 58 12

Web
www.llicamunt.cat
A través del web municipal podeu ampliar les informacions i aprofundir en
el contingut de les notícies. També s’hi
pot consultar l’hemeroteca del Butlletí
i la informació sobre la reserva de la
publicitat.

AGENDA OCTUBRE
Espai Garum: “50 anys
d’escultura”
Escultura. De Máximo Herrera.
Espai Garum vol fer un homenatge a aquest escultor de Lliçà d’Amunt (Can Puig) que va morir el
1993 deixant una notable obra escultòrica que mai ha estat exposada a Lliçà d’Amunt
Fins al disssabte 3 d’octubre
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81;
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez
Espai Garum: Martín García
Fotografia
Del diumenge 4 fins al dissabte
31 d’octubre
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81;
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

XXIX Marxa Passeig de la Vall
del Tenes
Diumenge 4 d’octubre
Hora de sortida: entre les 8 i les 9 h
Lloc de sortida: plaça de
l’Església de Riells del Fai
Organitza: UEC Vall del Tenes
Campanya de donació de sang
Dijous 15 d’octubre
Hora: de 17 a 21h.
Lloc: Centre d’Atenció Primària
Organitza: Banc de Sang i Teixits
Sortida: “Descobrim el Pla
d’Urgell”
Dissabte 17 d’octubre
Organitza: Alternativa Lliçà per a
Tots
Taller: “Automaquillatge”
Si vols aprendre a maquillar-te i
fer sortir tota la teva bellesa i glamur, ara t’ensenyem a fer-ho.
Dimecres 21 i divendres 23
d’octubre
Hora: de 20 a 22 h
Lloc: Local de Cal Peret de Ca la
Coixa (al costat de l’Ajuntament)
Preu: 18 euros
Més informació: 687 50 52 99
Organitza: Alternativa Lliçà per a
Tots
Exposició dels 10 anys del transport urbà a Lliçà d’Amunt
Per commemorar el 10è aniversari
de Transports de Lliçà d’Amunt.
Programada entre el 27 de setembre, coincidint amb la cloenda de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible
i Segura 2009, i el 25 d’octubre,

data en què es va posar en marxa el
transport urbà.
Fins al diumenge 25 d’octubre
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Més informació: Ajuntament
Organitza: Ajuntament

Farmàcies
HORARIS DE GUÀRDIES

ACTIVITATS DEL CASAL
DE LA GENT GRAN

Lliurament de premis del
Concurs fotogràfic
“10 TLAnys,
Transports de Lliçà d’Amunt”

Sopar-tertúlia: “La consulta
popular d’Arenys”
Divendres 30 d’octubre
Hora: 21.30 h
Lloc: Restaurant “La Cruïlla”
Preu: 18 euros
Reserves: fins al 27 d’octubre
Organitza: Alternativa Lliçà per a
Tots
Cursos d’informàtica
Cursos trimestrals de Word i Excel,
nivell iniciació. 12 sessions, d’una
hora i mitja.
D’octubre de 2009 a gener de
2010
Lloc: Centre Cívic Ca l’Artigues i
Centre Cívic Palaudàries
Informació i inscripcions: Centre
Cívic Ca l’Artigues (93 860 73
50) i Centre Cívic Palaudàries 93
864 60 10)
Organitza: Ajuntament
Celebració dels 20 anys del
SEFED
Si has fet el SEFED, posa't en
contacte amb nosaltres per celebrar els 20 anys. Telèfon 93 841
43 31 (matins) o sefed@mancomunitatvalltenes.cat.
Novembre
Organitza: SEFED

Per urgències fora d’horaris de
guàrdia, cal trucar a la Policia Local:
Lliçà d’Amunt: 93 860 70 80
Lliçà de Vall: 93 844 54 54

OCTUBRE
Farmàcia Portabella:3 i 4 d’octubre
Farmàcia Valeta:10,11 i 12 d’octubre
Farmàcia Esplugas:17 i 18 d’octubre
Farmàcia Galceran:24 i 25 d’octubre
Farmàcia Trullols:31 d’octubre

Diumenge 25 d’octubre
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Més informació: Ajuntament
Organitza: Ajuntament
Creuer pel Mediterrani
En el vaixell “Grand Celebration”
amb pensió completa, accés i ús de
les instal·lacions i participació en
tots els programes i activitats d’animació. Possibilitat de realitzar
excursions a cada port.
Del diumenge 25 d’octubre al
diumenge 1 de novembre
Hora de sortida: 6 h
Preu: 340 euros
Informació i reserves: Associació
de Veïns de Ca l’Artigues
Organitza: Associació de Veïns de
Ca l’Artigues

Dissabtes: de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 13 h

Ball amb música en viu
Divendres 2, 9, 16, 23 i 30
d’octubre
Horari: a partir de les 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació de la
Gent Gran de Lliçà d’Amunt
Bingo
Dissabtes 3,10, 17, 24 i 31
d’octubre
Horari: a partir de les 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació de la
Gent Gran de Lliçà d’Amunt
Excursió al Pallars
Pont del Pilar: 10, 11 i 12
d’octubre
Visites al Centre Metereològic de
Sort, els pobles de la Vall d’Isil, el
Museu de les Papallones de Pujalt
i els pobles de la Vall Ferrera.
Hora de sortida: 8 h
Lloc de sortida: Casal de la
Gent Gran
Més informació i reserves: Casal
de la Gent Gran
Preu: 260 euros. (Inclou autocar,
estada en hotel de tres estrelles
amb dues pensions completes i un
dinar, entrada al Centre i al
Museu, guia, assegurança i un
dècim de loteria de La bruixa
d’Or.
Organitza: Associació de la Gent
Gran de Lliçà d’Amunt

Farmàcia Mas:
Tots els dissabtes:de 9 a 13.30 h
Tots els diumenges i festius:de 9 a 13.30 h

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

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

Crèdits
Edició, redacció i fotografia:
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
Adreça: Carrer d’Anselm Clavé, 73
Telèfon: 93 841 52 25
Fax:
93 841 41 75
Adreça electrònica:
ajuntament@llicamunt.cat
Web: www.llicamunt.cat

Petanca
Dilluns i dimecres
Hora: 11 h
Lloc: Parc del Tenes
Organitza: Associació Casal de la
Gent Gran de Lliçà d’Amunt

Horari: de dilluns a dijous de 8 a 14 h
i de 16 a 19 h
divendres de 8 a 14 h
Disseny, compaginació,
correcció ortogràfica i impressió:
Creacions Gràfiques Canigó, s.l.
Tel. 93 229 23 60
Distribució: Nivell Publicitari
Tiratge: 6.000 exemplars
Paper: Offset 100% reciclat de 90 grams
Dipòsit Legal: B-48615-2007

Nota
A l’agenda es publiquen les activitats que organitza
l’Ajuntament, però també està oberta a les activitats
que organitzen les entitats registrades en el Registre
municipal d’entitats que, durant la primera setmana
de mes, poden enviar la informació sobre les activitats que organitzin el mes següent a l’adreça electrònica butlleti@llicamunt.cat.

Aquest butlletí municipal s’edita mensualment i es fa arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del municipi.
Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el vostre
nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93
841 52 25) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 –
08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

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

