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Butl let í  de L l içà d’Amunt 

Tornen Els Pastorets a Lliçà
d’Amunt! PÀG. 3 

Èxit de participació en la Nit de
l’Esport 2009 PÀG. 5

Lliçà d’Amunt inagura l’OMIC
PÀG. 5 

Prova pilot de recollida de
restes vegetals PÀG.8

Número 27

Gener de 2009

Periodicitat mensual

Publicació gratuïta

Continua la contenció de la despesa en els
pressupostos de l’Ajuntament pel 2010,
però augmenten les ajudes a famílies

PÀG. 7  

El Ple va aprovar inicialment,
el passat 26 de novembre,
amb els vots en contra d’ERC
i ICV-EUiA, el Pressupost
general per a l’exercici
2010, sense dèficit inicial i
amb un superàvit inicial de
29.172,34 euros, essent
l’import consolidat de les
despeses de 30.324.027,66
euros i els ingressos consoli-
dats de 30.353.200,00
euros. També va aprovar la
plantilla de personal que es
detalla al Pressupost i les
Bases d’execució del
Pressupost general.
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Tot i la gran dificultat d’elaborar els pressupostos, degut a la gran minva dels ingressos ordinaris, comencem l’any 2010
amb el pressupost de l’Ajuntament aprovat i això ens permet no aturar ni un sol segon el motor d’aquesta administració lo-
cal i poder, així, seguir a tota marxa complint amb els nostres objectius del programa de govern, però amb seny, sense sobre-
passar, en cap moment, els límits dels ratis legals d’endeutament.

Es tracta, tot i la contenció de la despesa, d’un pressupost clarament social, en el que s’ha mantingut, fins i tot augmentat,
les ajudes a famílies.

Si l’any passat les inversions estrelles, entre altres, van ser la construcció de la variant del Camí de la Serra, la Urbanització
del Raval d’en Xicota II, la construcció del centre de Rehabilitació Física, la Urbanització del Polígon Molí d’en Fonolleda,
el clavegueram a Can Franquesa, la construcció de la biblioteca i la rehabilitació del Local de Can Salgot, entre altres,
aquest any les inversions estrelles són la construcció de 96 vivendes de protecció oficial, la piscina coberta, cobrir la pista
del costat del pavelló d’esports, construir un vial al final del passeig Sant Valerià per poder fer el segon IES, fer el camí de
vianants entre Palaudàries i Can Rovira, construir el col·lector de Ca l’Artigues i canviar tot l’enllumenat públic del barri de
Can Salgot, entre altres.

Podem dir que com ara, com en aquest mandat, mai en la història del nostre poble s’han invertit tants diners en tant poc
temps per cobrir els dèficits crònics en equipaments i infraestructures del nostre municipi, i això és un fet. 

Com també és un fet que estem gestionant un municipi complex amb l’agreujant d’una crisi econòmica mundial que ens
afecta a tothom, fins i tot a les arques públiques. Però per a nosaltres això no és una excusa per no fer res, ans el contrari, és
un fet que ens motiva i així ho estem demostrant dia a dia. 

Editorial
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OPINIÓ

Me parece muy bien. Cuanto
más veces, mejor; más caro,
pero mejor. 

Pedro Ladero
Centre urbà

Em sembla bé. Serà més cò-
mode per pagar. 

Manoli Sánchez
Centre urbà

Para la persona que vaya muy
apurada, lo veo muy bien. Dar
facilidades siempre está bien 

María Teresa Cazcarra
Ca l’Esteper

Muy bien. Me parece estupen-
do. Irá mejor para pagarlo por-
que hay algunos impuestos
que son muy caros. Vivo en
una torre y todo sube más. Me
parece estupendo. 

José Antonio Barreiro 
Can Roure

Em sembla bé. Serà un pes
menys per a les famílies. Es
podrà pagar millor, perquè hi
ha problemes, ja que arriben
tots els impostos gairebé ple-
gats. 

Miquel Lorenzo
Can Xicota

Enquesta ciutadana Què li sembla l’augment del fraccionament d’alguns impostos com a mesura davant la crisi?

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

Nota: El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades. 
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L’Orquestra Simfònica de
Sant Cugat obrirà
musicalment el nou any

Tornen Els Pastorets 
CULTURA

CULTURA

Visita del Patge anunciador 
als barris

CULTURA

Un any més, el Concert de
Cap d’Any anirà a càrrec de
l’Orquestra Simfònica de Sant
Cugat. Aquest concert, que se-
rà gratuït, tindrà lloc el diven-
dres 1 de gener, a les 19 h, al
Pavelló d’Esports.
Aquesta formació musical ofe-
rirà un concert inoblidable
amb obertures, marxes, valsos
i polques de la família Strauss,
que ens farà passar una vetlla-
da plena d’alegria i amb mol-
tes sorpreses. Un concert que
combina la bona música i el
bon humor per gaudir entre

familiars i amics. 
L’Orquestra, dirigida pel mes-
tre Josep Ferré, va néixer l’any
1991 i, des de llavors, ha rea-
litzat més de 400 concerts, en-
tre els quals cal destacar les ac-
tuacions al Palau de la Música
Catalana, al Gran Teatre del
Liceu, a l’Auditori de Barcelo-
na o al Palau de Congressos de
Catalunya.
Per assistir a aquest acte, cal
recollir invitacions (màxim
dues persones) a l’OAC de l’A-
juntament, de 9 a 13 h i de 16
a 19 h. Aforament limitat.

De la programació d’activi-
tats d’aquestes festes nada-
lenques n’hem de destacar
una de molt especial: “Tor-
nen els Pastorets a Lliçà
d’Amunt!”, un espectacle
que no us podeu perdre.
Les representacions tindran
lloc el dissabte 2 i el diu-
menge 3 de gener, a les 19
h, a l’Ateneu l’Aliança. 
L’Ajuntament, després de
molts anys d’absència, ha
tornat a programar Els Pas-
torets. Per això, es va de-
manar la col· laboració

d’entitats, veïns i veïnes,
nois i noies de Lliçà d’A-
munt. 
La regidoria de Cultura va
contractar els serveis de la
companyia Milnotes, pro-
fessionals amb una àmplia
experiència en muntatges
escènics i representacions
artístiques, especialment
Pastorets,  que han dut a
terme per diferents pobles
de tot Catalunya. En coor-
dinació amb aquesta com-
panyia, va fer una crida a
totes les persones que vol-

guessin participar com ac-
tors i actrius, músics i can-
tants en la representació
d’Els Pastorets de Lliçà
d’Amunt.
El preu de l’entrada és de 8
euros per a menors fins als
13 anys i jubilats i majors
de 65 anys. Resta d’entra-
des a 10 euros. Venda d’en-
trades, a l’OAC de l’Ajun-
tament, de 9 a 13 h i de 16
a 19 h. Aforament limitat. 

El Patge anunciador i el seu se-
guici visitaran els diferents barris
del municipi per anunciar la vi-
sita de Ses Majestats els Reis
Mags d’Orient a Lliçà d’Amunt
i lliuraran un petit present a tots
els nens i nenes de part de Ses
Majestats. 

NOTÍCIES DE L’AJUNTAMENT

ORQUESTRA SIMFÒNICA DE SANT CUGAT

ESCENA DEL TEMPLE

PATGE ANUNCIADOR

Dissabte 2 de gener 
Can Salgot: 
11 h, Local social de Can Salgot.
L’AV oferirà una xocolatada a
tots/es els/les assistents

Pinedes del Vallès:
12 h,Local social de Pinedes del
Vallès. L’AV oferirà xocolatada a
tots/es els/les assistents

Can Xicota:
16 h, Local social de Can Xicota.
L’AV oferirà xocolatada a tots/es
els/les assistents

Ca l’Esteper: 
17 h, Local social de Ca l’Esteper.
L’AV oferirà xocolatada a tots/es
els/les assistents

Can Costa: 
18 h, Local social de Can Costa.
L’AV oferirà xocolatada a tots/es
els/les assistents

Diumenge 3 de gener 
Mas Bo i Can Lledó: 
11 h,Local social de Mas Bo i Can
Lledó. Les AV oferiran un petit
esmorzar a tots/es els/les assis-
tents

Can Roure: 
12 h, Pistes de botxes de Can
Roure. L’AV oferirà un pica-pica i
un batut a tots/es els/les assistents

Can Farell: 
13 h, Local social de Can Farell.
L’AV oferirà xocolatada a tots/es
els/les assistents a les 12 h

Can Rovira Nou: 
17 h, Local social de Can Rovira
Nou. L’AV oferirà xocolatada a
tots/es els/les assistents

Ca Rovira Vell:
18 h, Local social de Can Rovira
Vell. L’AV oferirà xocolatada a
tots/es els/les assistents

Dilluns 4 de gener 
Ca l’Artigues: 
17 h, Centre Cívic de Ca l’Artigues.
S’oferirà una xocolatada a tots/es
els/les assistents.

Nucli urbà:
18 h, plaça de Catalunya. 
S’oferirà una xocolatada a tots/es
els/les assistents

CALENDARI:
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Cavalcada de SM Els Reis Mags d’Orient
Un any més, Ses Majestats els
Reis Mags d’Orient arribaran a
Lliçà d’Amunt carregats de jo-
guines, regals i il·lusió per donar
pas a la nit més màgica de l’any.
La cavalcada de SM Els Reis
Mags d’Orient recorrerà, el di-
marts 5 de gener, a partir de les
18 h, diversos carrers del muni-
cipi i acabarà al Pavelló d’Es-

ports, on els nens i nens de Lliçà
d’Amunt podran saludar-los. 
Per evitar que tothom esperi Ses
Majestats en un mateix punt,
cosa que dificulta la visibilitat de
la cavalcada, us recomanem tres
punts perquè pugueu esperar l’a-
rribada de la comitiva reial jun-
tament amb algunes entitats del
municipi que us faran més ame-

na l’espera: la plaça de Catalun-
ya, el carrer de l’Aliança i el ca-
rrer d’Anselm Clavé cantonada
amb el carrer de Sant Joan.

CULTURA

Muda’t, el cicle de música, dansa i
teatre inicia una nova temporada
La primera proposta del ci-
cle Muda’t d’aquest nou any
arribarà a l’escenari de l’Ate-
neu l’Aliança el proper 23 de
gener. 
Es tracta de l’obra de teatre
“L’habitació de Verònica”,
una adaptació de l’obra d’Ira
Levin, dirigida per Hèctor
Claramunt, que aborda el
suspens que caracteritza l’au-

tor nord-americà. A l’obra
participen els actors Lluís
Soler, Mercè Montalà, Mi-
quel Sitjar i  Si lvia Marty,
que interpreten al senyor i la
senyora Mackey, Larry i Su-
san respectivament.
L’obra, que ha estat en carte-
llera pels principals teatres
nacionals, gira a l’entorn de
Susan, una jove que es troba

amb els seus antics major-
doms, els Mackey, de la fa-
mília de Verònica, una jove
morta temps enrere i amb la
qual Susan té un sorprenent
semblant físic.
El preu de les entrades anti-
cipades i per als socis de l’A-
liança és de 12 euros. Si les
entrades es compren a la ta-
quilla de l’Ateneu el mateix

dia de l’espectacle el cost és
de 15 euros. Per als menors
de 18 anys, el preu és de 10
euros. Les entrades es poden
adquirir a l’OAC de l’Ajun-
tament, de dilluns a diven-
dres, de 9 a 13 h i de 16 a 19
h. L’aforament és limitat.

Promoció especial
Aquest cop, pel fet d’encetar

l’any i ser el primer especta-
cle del cicle Muda’t 2010, hi
ha una promoció especial:
per la compra de 2 entrades
s’obsequiarà amb 1 entrada
més de forma gratuïta.

CULTURA

CAVALCADA DE REIS

Comença un nou any i també s’inicia una nova temporada del cicle Muda’t.

- 18 h, plaça de Catalunya:
Sortida de la Comitiva
Reial; recorregut: plaça de
Catalunya, Aliança, Anselm
Clavé, canvi de sentit a l’al-
çada del c. de Sant Joan,
Anselm Clavé, Baronia de
Montbui i Pavelló d’Esports.

- 18.15 h, carrer de
l’Aliança: Trobada amb la
Colla de Gitanes i la Colla
de Gegants i Geganters

- 18.30 h, carrer d’Anselm
Clavé (cantonada amb el c.
de Sant Joan)

- 19 h, carrer d’Anselm
Clavé (davant de
l’Ajuntament): Lliurament
de l’Estel, la Clau i el Cor a
SM els Reis Mags d’Orient

- 19.30 h, Pavelló d’Esports:
Salutació a SM Els Reis
Mags d’Orient 

HORARI

Nota: Les portes del Pavelló d’Esports no
s’obriran fins uns minuts abans de l’arriba-
da de Ses Majestats a aquest recinte, per la
qual cosa recomanem a la gent que assis-
teixi a la cercavila i no faci cua al pavelló fins
a l’hora en què s’obrirà l’equipament.
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Lliçà d’Amunt celebrarà, el di-
jous 7 de gener, la festivitat del
seu patró, Sant Julià. La cele-
bració d’aquesta diada compta-
rà amb una missa, a les 20 h, a
l’Església de Sant Julià. La mis-
sa anirà seguida d’un concert
que oferirà el grup Vox Seven, a
les 21 h, a la mateixa església,
amb cançons i espirituals ne-
gres.

El grup Vox
Seven posarà
el toc musical
a la celebració
de Sant Julià

L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) està ubicada a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament. Oferirà servei tots els
dijous de 9 a 13 h i de 16 a 18 h.

CULTURA

Festa de Sant Antoni

El 1r. Tinent d’Alcalde, el Sr.
Josep Santiago, i la regidora
d’Atenció al Ciutadà, la Sra.
Neus Rius,  van remarcar que
aquesta inauguració segueix
la voluntat de l’equip de go-
vern d’apropar els serveis a la
ciutadania, i van agrair a la
Diputació de Barcelona el
suport i l’assessorament que
han permès posar en marxa
aquesta oficina que oferirà
un servei gratuït per a tots els
ciutadans i ciutadanes que
tinguin dubtes o vulguin de-
fensar els seus drets en matè-
ria de consum.
Per la seva part, el Sr. Andreu
Banús, coordinador de l’Àrea
de Salut Pública i Consum
de la Diputació de Barcelo-
na, va mostrar la seva satis-
facció per la inauguració d’a-
quest nou servei que repre-
senta un pas endavant en la

defensa dels drets dels consu-
midors. Amb la de Lliçà d’A-
munt ja són 12 els municipis
de la comarca que presten de
forma directa aquest servei.
L’acte inaugural també va
comptar amb la presència

del Cap del servei d’infor-
mació i Formació de l’Agèn-
cia Catalana de Consum, el
Sr.  Julià Guimerà, a més
d’autoritats locals i d’altres
relacionades amb l’àmbit del
consum. 

Lliçà d’Amunt inaugura l’Oficina
Municipal d’Informació al Consumidor

CULTURA

El passat 11 de desembre es va
celebrar la Nit de l’Esport, la fes-
ta de tots i totes les esportistes de
Lliçà d’Amunt. La jornada va
comptar amb un sopar popular
del que van participar prop de
800 persones. 
L’alcalde, Ignasi Simón, en la se-
va intervenció va destacar que
des de l’Ajuntament es continua
apostant per la inversió en in-
fraestructures esportives al muni-
cipi i va destacar “que durant el
proper any es cobrirà la pista po-
liesportiva del Pavelló, farem una
pista de skate i es posaran al Ca-
sal de la Gent Gran màquines de
manteniment físic”, Simón tam-
bé va ressaltar el fet que “cada dia
som més les persones que fem es-
port, només en un any el nom-
bre d’abonats al pavelló ha cres-
cut més d’un 50% gràcies a les
noves bonificacions que s’han
aplicat a les famílies i als aturats”. 
L’acte també va comptar amb la
presència del President Delegat
de l’Àrea d’Esports de la Diputa-
ció de Barcelona, Josep Monràs,
qui va elogiar “la vida esportiva
del municipi i la gran quantitat
d’entitats i clubs existents”. Mon-
ràs va rebre una placa honorífica
de mans de l’alcalde com a reco-
neixement a la seva tasca envers
l’esport. Durant la nit es va fer
entrega de molts premis a diver-
ses entitats esportives del munici-
pi així com a alguns equips de di-
ferents disciplines esportives.
També va rebre un premi espe-
cial de reconeixement honorífic

en Joan Naudó, per la feina feta
durant 30 anys envers les 24 ho-
res. 
Aquesta nit és una festa de reco-
neixement al sacrifici i a l’esforç
que dia a dia les entitats esporti-
ves i els i les esportistes locals re-
alitzen al nostre municipi. Això
es va voler reflectir en un vídeo
on apareixien gran part de les
entitats esportives del poble i
on es destacaven els aspectes
més positius de la pràctica es-
portiva.  
El moment culminant de la nit
va arribar amb els premis al mi-
llor i la millor esportistes de l’any.
En la categoria femenina la guan-
yadora va ser Ana Laredo, una
jove candidata del club Amunt
ciclista que ha destacat pels seus
èxits en el món del ciclisme. En-
tre d’altres títols ha aconseguit ser
la Campiona de Catalunya de
BTT. 
El premi al millor esportista mas-
culí va ser pel jove David Segura,
membre del Club Bàsquet Lliçà
d’Amunt, per tota una trajectòria
d’èxits esportius i d’implicació
amb l’entitat.
La Nit de l’Esport també va
comptar amb les actuacions del
grup de ball Scarlets, que van
sorprendre al públic amb coreo-
grafies inspirades en temes tan
coneguts com Thriller de Mi-
chael Jackson o el tema principal
de la pel·lícula Ghost. Per con-
cloure la nit un disc-jockey va
amenitzar la vetllada amb música
per a tots els gustos i edats. 

Èxit de participació 
en la Nit de l’Esport 2009

ESPORTS

ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Diumenge 24 de gener
De 8 a 10 del matí, al Pinar de la
Riera,
Esmorzar per a tots els
participants
De 2/4 d’11 del matí a 2/4 de 3
del migdia, al Pinar de la Riera,
Vint-i-vuitena Mostra de
bestiar
A les 11 del matí, a l’Església de
Sant Julià,
Missa solemne

A 3/4 de 12 del migdia, a la plaça
de l’Església,
Benedicció dels animals
- Engegada de Coloms Esportius
- Cercavila animada per

l’Orquestra Rosaleda

A 2/4 de 8 del vespre, a l’Ateneu
l’Aliança,
Concert de Sant Antoni

Seguidament, a l’Ateneu
l’Aliança,
Ball de festa amb l’Orquestra
Rosaleda

PROGRAMA DE LA FESTA DE SANT ANTONI 2010

L’organització de la Festa de Sant Antoni no es fa càrrec de qualsevol accident que es pugui pro-
duir durant la festa i es reserva el dret d’admissió i el de modificar total o parcialment el programa.

La Comissió dels Tres Tombs ha organitzat la Fes-
ta de Sant Antoni, que tindrà lloc el diumenge 24
de gener.

AUTORITATS PRESENTS A L'ACTE
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El passat dilluns 30 de novem-
bre, a la Subdelegació del Go-
vern a Barcelona, va tenir lloc
la signatura de l’acord de la
Comissió Bilateral per al des-
envolupament del Pla Estatal
d’Habitatge i Rehabilitació
2009-2012, formada pel Mi-
nisterio de la Vivienda i la Ge-
neralitat de Catalunya, pel
qual es concedeixen prop de
250.000 euros a l’Empresa
Municipal d’Obres de Lliçà
d’Amunt per a les obres d’ur-
banització de sòl destinat a la
construcció d’habitatge prote-
git als barris de Ca l’Artigues i
Can Salgot de Lliçà d’Amunt.

La signatura de l’acord per
part de la Ministra de Viven-
da, Beatriz Corredor, el Con-
seller de Medi Ambient i Ha-
bitatge de la Generalitat, Fran-

cesc Baltasar, i l’Alcalde de Lli-
çà d’Amunt, Ignasi Simón,
permet finançar el 39,5% de
les despeses totals d’urbanitza-
ció en les àrees esmentades.

La jornada del dia 30 va aple-
gar diversos municipis catalans
amb convenis subscrits amb la
Comissió Bilateral, i el resultat
va ser la signatura d’un total

de 23 acords que suposen una
inversió de 16,6 milions d’eu-
ros destinats a la construcció o
rehabilitació de més de 3.000
habitatges a Catalunya.

HABITATGE

Subvenció de 249.984 euros destinada a la
urbanització de sòl per a la construcció
d'habitatge protegit a Ca l'Artigues i Can Salgot

SIGNATURA DE L'ACORDL’ALCALDE AMB LA MINISTRA DE VIVENDA

La participació ciutadana, important
per a la seguretat local

GOVERNACIÓ

A partir del 2 de gener ja es pot lliurar el
carnet d’usuari de la deixalleria de l’any
2009. Recordeu que per obtenir la
bonificació del 15% de la taxa de residus cal
haver visitat la deixalleria un mínim de deu
vegades repartides durant l’any i tenir el
carnet amb els segells corresponents.

MEDI AMBIENT

Des del gener del 2009, la Poli-
cia Local de Lliçà d’Amunt ha
portat a terme un total de 18 de-
tencions. Aquestes detencions
s’engloben dins de diverses tipo-
logies delictives: robatori amb
força, furt, violència masclista,
delictes contra la seguretat del
trànsit, etc.
De tota manera, la Policia Local
afirma que no hi ha hagut un
augment d’aquests tipus de fets
al municipi i que s’han incre-
mentat els controls de seguretat
ciutadana amb l’objectiu de pre-
venir conductes relacionades
amb delictes contra el patrimoni. 
La Policia Local també comenta
que determinades detencions s’-
han pogut practicar gràcies a la
col·laboració ciutadana, amb
avisos sobre fets sospitosos, que
han permès que la intervenció
policial fos ràpida i efectiva. 

La Policia Local remarca la gran
importància que té la participa-
ció de la ciutadania en la cons-
trucció del sistema de seguretat
en l’àmbit local i, per aquest mo-
tiu, vol animar els ciutadans/es a
donar avís, encara que sigui de
manera anònima, sobre qualse-
vol fet que pugui ser d’interès
policial. També els agraeix
aquesta tasca altruista que per-
met viure amb una major quali-
tat de vida.
Les darreres detencions es van
portar a terme al novembre. La
Policia Local va detenir, el passat
21 de novembre, dos homes per
sostracció de divers material a les
obres del camí de la Serra. La de-
tenció va ser possible gràcies a
l’avís d’un veí de la zona que va
ser testimoni del fet. Els detin-
guts van ser aturats pels agents
de la policia quan marxaven del

lloc amb el producte del robatori
en el vehicle que van utilitzar per
endur-se diferent material de les
obres. Aquesta era la tercera de-
tenció que portava a terme la
policia local  per robatoris al ma-
teix lloc durant l’any passat.
D’altra banda, també es va dete-
nir un ciutadà romanès a causa
d’una ordre de cerca i detenció.
L’actuació es va portar a terme el
passat 25 de novembre. Els
agents van detectar un vehicle
sospitós i es va procedir a  la
identificació de totes les perso-
nes, un total de set,  relacionades
amb el vehicle. Gràcies a la iden-
tificació es va poder comprovar
que tots tenien antecedents poli-
cials i que una persona en con-
cret estava requerida pel cos de
Mossos d’Esquadra per la qual
cosa es va procedir a la seva de-
tenció.

Novetats en el carnet d’usuari de
la deixalleria i bonificació de la
taxa de residus

El lliurament del carnet s’ha
de fer a l’Oficina de Gestió
Tributària, situada al primer
pis del número 6 del carrer
Rafael de Casanovas, de di-
lluns a divendres, de 8 a 14
hores.
Enguany s’ha previst una no-
va manera d’obtenir el car-
net d’usuari de l’any 2010:
juntament amb el butlletí
que teniu a les mans s’adjun-
ta un carnet numerat amb

informació sobre la deixalle-
ria i instruccions precises so-
bre les dades que s’han d’em-
plenar.  Ja no caldrà anar,
doncs, a l’Ajuntament ni a
cap altre lloc per tenir aquest
carnet. D’aquesta manera, es
pretén fer arribar a més gent
informació sobre la deixalle-
ria i sobre la bonificació de
la taxa de residus, amb l’ob-
jectiu de millorar la gestió
dels residus.
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S’amplia el fraccionament del
pagament domiciliat de l’IBI i les
escombraries 

HISENDA

El Ple va aprovar inicialment, el passat 26 de novembre, amb els vots en contra d’ERC i ICV-EUiA, el Pressupost general
per a l’exercici 2010, sense dèficit inicial i amb un superàvit inicial de 29.172,34 euros, essent l’import consolidat de les
despeses de 30.324.027,66 euros i els ingressos consolidats de 30.353.200,00 euros. També va aprovar la plantilla de
personal que es detalla al Pressupost i les Bases d’execució del Pressupost general.

Continua la contenció de la despesa en els
pressupostos, però augmenten les ajudes a famílies 

HISENDA

Descripció Data Inici Vol. Data Fi Vol / Domi.

IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANS-NO DOMICILIATS          01/04/10 03/06/10
IMP BÉNS IMMOBLES - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS          01/04/10
IMP BÉNS IMMOBLES - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS          01/06/10
IMP BÉNS IMMOBLES - 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS          01/09/10
IMP BÉNS IMMOBLES - 4T FRACCIÓ-DOMICILIATS          01/12/10
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS                        03/09/10 04/11/10
IMPOST BÉNS IMMOBLES RÚSTICS  - CONSTRUÏTS                     03/09/10 04/11/10
IMPOST VEHICLES TRAC. MECÀNICA                      01/02/09 01/04/09
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES                       03/09/10 04/11/10
TAXA ESCOMBRARIES-NO DOMICILIATS                    01/04/10 03/06/10
TAXA ESCOMBRARIES - 1A FRACCIÓ-DOMICILIATS                    01/06/10
TAXA ESCOMBRARIES - 2A FRACCIÓ-DOMICILIATS                    01/09/10
TAXA ESCOMBRARIES - 3A FRACCIÓ-DOMICILIATS          01/12/10
TAXA ESCOMBRARIES COMERCIALS-NO DOMICILIATS         01/04/10 03/06/10
TAXA ESCOMB. COMERCIALS - 1A F-DOMICILIATS                    01/06/10
TAXA ESCOMB. COMERCIALS - 2A F-DOMICILIATS          01/09/10
TAXA ESCOMB. COMERCIALS - 3A F-DOMICILIATS                    01/12/10
TAXA CEMENTIRI MUNICIPAL                            03/09/10 04/11/10
TAXA ESCOMBRARIES SELECTIVES-NO DOMICILIATS         01/04/10 03/06/10
TAXA ESCOMB. SELECTIVES - 1A F-DOMICILIATS                    01/06/10
TAXA ESCOMB. SELECTIVES - 2A F-DOMICILIATS          01/09/10
TAXA ESCOMB. SELECTIVES - 3A F-DOMICILIATS                    01/12/10
TAXA ENTRADA VEHICLES-GUALS                         01/02/09 01/04/09

Com a mesura davant la cri-
si econòmica, les persones
que tinguin domiciliat el re-
but de l’IBI podran pagar-lo

fraccionat en quatre quotes
en comptes de dues. De la
mateixa manera, les perso-
nes que tinguin domiciliat

el rebut de les escombraries
podran pagar-lo fraccionat
en tres  quotes en l loc de
dues. 

El regidor d’Hisenda, Eduard
Vadillo, va explicar que a causa
de la crisi, en el pressupost del
2010 continua la contenció de la
despesa, que ha baixat un
20,82%. Vadillo també va re-
marcar l’anivellament d’aquest
pressupost i el petit superàvit en
l’EMO. La ràtio d’endeutament
se situa en el 86,13%, dins dels
límits legals. 
Tot i la contenció de la despesa, el
pressupost per al proper any és un
pressupost clarament social, en el
que s’han mantingut, fins i tot aug-
mentat, les ajudes a les famílies.
Aquest any les inversions es-
trelles, entre d’altres, són: 
- La construcció de 96 vivendes

de protecció oficial
- La construcció de la piscina co-

berta
- El cobriment de la pista del cos-

tat del Pavelló d’Esports
- Construir un vial al final del

passeig Sant Valerià per poder
fer el segon IES

- Fer el camí de vianants entre
Palaudàries i Can Rovira

- Construir el col·lector de Ca
l’Artigues i

- Canviar tot l’enllumenat públic
del barri de Can Salgot.

Els ingressos corrents de la Cor-
poració són de 18.147.300 euros
i els ingressos per operacions de
capital són de 4.605.900 euros. 
Les despeses corrents de la Cor-
poració són de 13.524.900 euros
i les despeses per operacions de
capital són de 9.228.300 euros. 
Els ingressos corrents desglossats
són:
- 5.797.000 euros són d’impos-

tos directes; han augmentat un
3,48% per la revisió cadastral.

- 300.000 euros són d’Impostos
indirectes; han disminuït un
63,82%.

- 7.728.300 euros són de Taxes,
Contribucions especials i altres
ingressos (1.050.000 euros de
Quotes urbanístiques i Contri-
bucions especials; 3.570.000 eu-
ros d’Aprofitaments urbanís-
tics); han disminuït un 46,8%.
Cal dir que, en relació a les quo-
tes urbanístiques, s’han acabat
les obres del Molí d’en Fonolle-
da i de Can Xicota II i, en relació
als convenis urbanístics, ha va-
riat el de Can Moncau. 

- 4.065.600 euros són de Trans-
ferències corrents; ha augmen-
tat un 11,33% per la subvenció
del govern central. 

- 256.400 euros són d’Ingressos
patrimonials; ha augmentat un
75% pel conveni amb Sorea. 

Els ingressos per operacions de
capital desglossats són:
- 1.155.100 euros són de Trans-

ferències de capital; ha dismi-
nuït un 33,1% perquè han
baixat les inversions i s’ha re-
nunciat a la subvenció per l’Es-
cola Bressol Municipal de Ca
l’Artigues. 

- 3.450.800 euros són de Passius
financers; ha augmentat un
47,24%. Aquest import de
préstecs que es demanaran,
però, és orientatiu, ja que es
veurà reduït amb el romanent
del pressupost del 2009.  

Les despeses corrents desglossa-
des són:
- 6.187.650 són de Personal; ha

augmentat un 4,01% per
l’aplicació del conveni, amplia-
ció de personal amb la posada
en funcionament de la biblio-
teca i les noves retribucions de-
rivades de la valoració de llocs
de treball.

- 6.348.100 són de Béns corrents
i serveis; han augmentat un
1,70% per la previsió de nous
serveis de neteja (biblioteca i

Molí d’en Fonolleda) i l’aug-
ment de l’IVA.

- 622.100 són d’Interessos;
també ha augmentat perquè
s’assumeixen més préstecs. 

- 367.050 euros són de Transfe-
rències corrents; ha augmentat
un 6,9% per les transferència a
famílies. En aquest sentit, des-
taca una visió més social del
pressupost.

Les despeses per operacions de
capital desglossades són:
- 7.650.300 són d’Inversions;

han disminuït un 46%, ja que
no hi ha tantes inversions fortes

com en el 2009. D’entre les in-
versions per al 2010 hi ha la re-
posició d’instal·lacions, acabar
les obres del Molí d’en Fonolle-
da, el cobriment de la pista po-
liesportiva, IMES, el vial del
nou IES, l’entorn de la piscina,
acabar les obres de la biblioteca,
residus, etc. 

- 126.000 euros són de Transfe-
rències de capital; han augmen-
tat un 35,7% pel conveni amb
l’Aliança per les obres d’ade-
quació de l’Ateneu. 

- 1.452.000 euros són de Passius
financers.

La mala gestió de l’anterior equip de govern fa que
l’Ajuntament hagi de pagar gairebé 300.000 euros per un
acomiadament improcedent

En el pressupost destinat a Personal cal destacar que les despeses s’han vist incre-
mentades a causa de la sentència que amb data 31 d’octubre de 2009 condemna a
l’Ajuntament per acomiadament improcedent, a readmetre al seu lloc de treball a
l’antic Secretari municipal, en Josep Lluís Llavata, a més de pagar-li un total de
287.389 € en concepte d’indemnització i pagament dels interessos pel temps trans-
corregut des de l’inici del contenciós.

Cal recordar que  l’anterior equip de govern va acomiadar improcedentment aquest
treballador municipal i que l’any 2007 es va iniciar un contenciós administratiu que
finalment ha donat la raó al Sr. Llavata. Aquesta mala gestió de l’anterior equip de
govern ha fet que s’hagin hagut de modificar els pressupostos municipals destinats
a Personal, en un moment de recessió i crisi econòmica. Tot i que aquest equip de
govern ha perseguit com a objectiu fonamental d’aquests pressupostos la contenció,
aquest fet ha provocat que s’hagi hagut d’incrementar la partida de personal per
poder fer front a la indemnització que s’haurà de pagar.
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Prova pilot de recollida de
restes vegetals a Ca l’Artigues,
Ca l’Esteper i Can Costa

Montserrat Albendín,
guanyadora del Concurs de
problemes de lògica 

Després de diversos anys de mirar models de possible gestió de les restes
vegetals i fruit d’un estudi elaborat per la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament inicia una prova pilot de recollida d’aquestes restes als barris
de Ca l’Esteper, Ca l’Artigues i Can Costa.

MEDI AMBIENT

MEDI AMBIENT

Aquesta prova pilot consistirà
en avaluar la viabilitat d’implan-
tar un nou contenidor específic
per a restes vegetals, afegint-lo a
les bateries de contenidors ja
existents. Els contenidors, que
estaran retolats adequadament,
tindran una capacitat de 1.000
litres i inicialment tindran una
freqüència de recollida de tres
vegades per setmana.
Durant el mes de desembre i
posteriors, dos informadors am-
bientals visitaran tots els domici-
lis d’aquests barris per informar
sobre aquest nou contenidor i
com utilitzar-lo correctament. 
La col·locació de contenidors i
l’inici de la recollida es farà a
partir del dia 11 de gener. Es
farà un seguiment especial del
funcionament i incidències de

la recollida, així com dels resul-
tats setmanals, i es preveu po-
der fer ajustos en el nombre de
contenidors i freqüència de re-
collida. 
La durada de la prova pilot serà
d’un mínim de sis mesos i un
màxim d’un any. Passat aquest
període, i si els resultats són po-
sitius, s’avaluarà la possibilitat
de fer-ho extensiu a la resta de
barris de Lliçà d’Amunt.
Cada any produïm més de 10
milions de kgs d’escombraries
domèstiques a Lliçà d’Amunt,
uns 25.000 kg cada dia.
D’aquesta ingent quantitat de
residus s’ha calculat que
aproximadament un 30% són
restes vegetals procedents dels
jardins i els horts, és a dir, uns
3 milions de kg anuals.

Les restes vegetals són uns ma-
terials fàcilment reciclables mit-
jançant el compostatge i la fa-
bricació de terres vegetals. De
fet, durant l’any 2008 les
deixalleries de Lliçà d’Amunt
van rebre 453 tones de restes
vegetals dels nostres domicilis,
és a dir, un 15% del que es pro-
dueix. I també molta gent es-
pera l’època de cremar per po-
der desfer-se de la poda. Però
l’opció majoritària escollida
pels veïns i veïnes de Lliçà
d’Amunt, probablement la més
senzilla i còmoda, és dipositar-
les al contenidor gris de la resta,
amb la qual cosa el seu destí és
l’abocador controlat, on no es
pot reciclar pràcticament res i
provoca molts problemes am-
bientals.

Lliçà d’Amunt va celebrar, del 16 al
22 de novembre, una nova edició de
la Setmana de la Ciència. Enguany
la programació va comptar amb di-
verses activitats per les escoles de Pri-
mària (Tallers sobre energies renova-
bles) i per l’Institut (Xerrada sobre
Tintín i la ciència, Xerrada sobre
l’espai i Taller sobre energies renova-
bles), així com una programació per
al públic familiar (Taller d'astrono-
mia i ciència, Nit d’observació astro-
nòmica i Circuit de tallers científics:
construeix una molècula d'aigua, fa-
brica blandi-blub, crea un perfum,
observa el teu ADN)
També es va repetir el Concurs de
problemes de lògica a través del web
de l’Ajuntament. Cada dia, de di-
lluns a divendres, es va proposar
un problema de lògica en el web

municipal; l'únic requisit per par-
ticipar-hi era estar empadronat/da
al municipi. Entre els encertants de
la solució dels problemes es va sorte-
jar un cap de setmana per a dues
persones al Centre de Desenvolupa-
ment Sostenible de les Planes de
Son. La guanyadora va ser Montse-
rrat Albendín i el regidor de Medi
Ambient, Pere Grau, va ser l’enca-
rregat de fer-li lliurament del premi. 

Què s’hi podrà posar:
Gespa
Fulles
Branques
Flors
Restes de l’hort

Què NO s’hi podrà posar:
Troncs pesants
Cap altre tipus de residu

Serà molt important conscienciar
els veïns i veïnes d’aquests barris
de fer un bon ús dels contenidors:

No es podran deixar restes fora
dels contenidors
Hem de pensar que a la vora dels
contenidors hi viuen persones i hem
de respectar el seu entorn i mantenir
la via pública neta. Per tant, abans
de portar les restes vegetals al con-
tenidor haurem de comprovar que hi
càpiguen i, en el cas que estigui ple,
no portar-los i esperar a què es faci
la recollida.

No barrejar-hi altres residus
El destí de les restes vegetals és la
fabricació de terres i adobs, no pas

una planta de triatge de residus. Per
tant és fonamental que no s’hi llen-
cin escombraries ni altres residus.
Aquest criteri també és vàlid pels al-
tres contenidors.

Adequar les restes vegetals a la
capacitat del contenidor
Si les branques o fulles són molt llar-
gues caldrà partir-les de manera que
no sobresurtin del contenidor.

No saturar els contenidors
Tots els domicilis podran fer ús dels
contenidors. Si un sol domicili gene-
ra molta quantitat de restes vegetals
caldrà que les dipositi gradualment
per tal que els altres usuaris puguin
també dipositar les seves restes.

Alguns consells:

Proveu el compostatge domèstic! 
Permet reciclar a casa vostra la ma-
tèria orgànica de la cuina i el jardí i
fer-vos el vostre propi adob. Inscri-
viu-vos a la campanya que fa l’Ajun-
tament: tindreu formació gratuïta i un
compostador a molt bon preu. I tin-
dreu dret a una bonificació del 10%
de la taxa de residus.

Apileu les restes vegetals en un
racó i deixeu-les reposar 15 dies. 
El volum es reduirà molt i el transport
al contenidor i la recollida serà més
senzilla per a tots.

NOU CONTENIDOR DE RESTES VEGETALS

Adopta un animal!
Aquest 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: 1 anys i 0 mesos
Dies CAD: 5 mesos

Nom: Yera (Perdut)
Municipi: Lliçà d´Amunt
Espècie:Yorkshire Terrier
Sexe: Femella
Edat: 4 anys i 1 mesos
Dies CAD: 1 mesos

ENTRE ELS ANIMALS RECOLLITS A LLIÇÀ PER ADOPTAR TENIM:

Nom: BBuurrbbuujjaa  
Municipi: LLlliiççàà  dd´́AAmmuunntt
Espècie: MMeessttííss
Sexe:FFeemmeellllaa
Edat.:99  aannyyss  ii  55  mmeessooss
Dies CAD:55  mmeessooss
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Plaça vacant en el Consell Municipal de
Participació Ciutadana

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

A principis del mes de no-
vembre un dels  represen-
tants  de l ’àmbit  d’agents
econòmics (empresaris i sin-
dicats) al Consell Municipal
de Participació Ciutadana
va comunicar la seva baixa.
És per aquest motiu que es
posa en coneixement
aquesta informació per tal
que les persones interessa-

des que pertanyin a aquest
sector i estiguin interessades
en formar part d’aquest òr-
gan de participació es posin
en contacte amb la regidoria
de Participació Ciutadana
de l ’Ajuntament de Ll içà
d’Amunt. C/ Anselm Clavé,
73 – 08186 Lliçà d’Amunt
– 93 841 52 25–  participa-
cio@llicamunt.cat .

El Consell Municipal de Par-
ticipació Ciutadana o
Consell de Poble és el màxim
òrgan consultiu i de partici-
pació del  municipi on es de-
baten els principals afers del
municipi.
Està format per: el president
(alcalde), vicepresident (re-
gidora de Participació Ciuta-
dana), secretaria (el que ho

sigui de l’Ajuntament o fun-
cionari en qui delegui), vice-
presidència segona (que re-
cau en un representant del
moviment associatiu), un re-
presentant de cada grup po-
lític municipal, cinc repre-
sentants de les associacions
de veïns, deu representants
de la xarxa associativa del
poble, quatre representants

entre empresaris i sindicats
del municipi, dues persones
nomenades per la presidèn-
cia d’entre ciutadans i ciuta-
danes de reconegut prestigi,
un representant de cada
consell sectorial i tres ciuta-
dans escollits a l’atzar de tots
aquells que estiguin interes-
sats en formar part del
Consell.

Programació dels Centres cívics

PATCHWORK
Dimecres de 10 a 12 h
18 €/mes

GAC –TONIFICACIÓ
De dilluns a dijous de 15a 16 h
20 €/mes

ESCOLA D’ADULTS – 
NEOLECTORS
Dimarts, dimecres i dijous
de 15 a 16 h.
6 €/mes

GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT
Grup A: dilluns, dimecres i
divendres de 16 a 17 h
Grup B: dilluns, dimecres i
divendres de 17 a 18 h
Grup C: dimarts i dijous de
16 a 17 h
Majors de 60 anys i empa-
dronats al municipi: gratuït,
altres 15 €/mes – 3 dies a
la setmana i 10 €/mes – 2
dies a la setmana

ESPAI OBERT – PERCUSIÓ
(infants a partir de 10 anys i
joves fins els 16)
Dilluns de 18 a 20 h
Gratuït

ESPAI OBERT – 
REPÀS ESCOLAR 
(infants a partir de 10 anys i
joves fins els 16)
Dilluns de 18 a 20 h
Gratuït

ESPAI OBERT – HIP-HOP
(infants a partir de 10 anys i
joves fins els 16) 
Divendres de 18:30 a 20 h 
Gratuït 

DIMARJOCS LUDOTECA
Dimarts de 17 a 18:30 h
Gratuït

CATALÀ PER ADULTS
Dimecres de 18 a 19 h  
Gratuït

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

SEVILLANES
Dijous de 17:30 a 19 h.
Gratuït

IOGA
Dijous de 20:30 a 22 h
18 €/mes

PILATES
Dilluns i dimecres de 21a 22 h
20 €/mes

DANSA DEL VENTRE 
(2 grups: inicial i avançat)
Dimarts i divendres de
20:30 a 22h
18 €/mes

GIMNÀSTICA 
DE MANTENIMENT
Grup A: Dilluns, dimecres i
divendres de 8:30 a 9:30 h
Grup B: Dilluns, dimecres i
divendres de 9:30 a 10:30 h
Grup C: Dilluns, dimecres i
divendres de 10:30 a 11:30 h
Grup D: dimarts i dijous de
8:45 a 9:45 h
Grup E: dimarts i dijous de
9:45 a 10:45 h
Majors de 60 anys i empa-
dronats al municipi: gratuït,
altres 15 €/mes – 3 dies a la
setmana i 10 €/mes – 2 dies
a la setmana

AERÒBIC
Dilluns i dimecres de 18:15
a 19:15 h
20 €/mes

TAI-TXI
Dimarts de 17 a 18:15 h
15 €/mes

PILATES
Dilluns i dimecres de 15:20
a 16:20 h
20 €/mes

GANXET I PUNT DE CREU
Dilluns de 16:30 a 18 h
Gratuït

PINTURA A L’OLI ADULTS
Dimarts de 17 a 19 h
15 €/mes

PINTURA A L’OLI INFANTIL
Dimecres de 17 a 18:30 h
15 € /mes

DANSA DEL VENTRE INICIAL
Divendres de 19:15 a 20.45 h
20 €/mes

DANSA DEL VENTRE
AVANÇAT
Divendres de 20.45 a 22:15 h
20 €/mes

SALSA
Dijous de 20:30 a 21:30 h
10 € /mes

ANGLÈS
Divendres de 18 a 19:30 h
20 €/mes 

ESPAI OBERT. HIP-HOP
Dimarts de 18:15 a 19:15 h
Gratuït

ESPAI OBERT. TECTÒNIC
Dimarts de 19:30 a 20:30 h
Gratuït

QUADRES 3D
Dijous de 16:30 a 18:30 h
Gratuït

SARDANES
Divendres de 17.30 a 19 h
10 €/mes

ESCOLA D’ADULTS
Dimecres de 16 a 17 h
Divendres de 16 a 17.30 h
6 € /mes

GAC (FINA)
Dilluns i dimecres, de 15.15
a 16.15 h
Manteniment (Fina):
Dilluns i dimecres, de 17 a
18 h
Mínim 15 persones
18 € /mes

BATUKA (YOLANDA)
Dimarts i dijous, de 15.15 a
16.15 i de 20 a 21 h
Mínim 15 persones
20 € /mes

GIMNÀSTICA DE 
MANTENIMENT (PAQUI):
Dimarts i dijous, de 17.30 a
18.30 h
Mínim 15 persones
18 € /mes

TEKTONIK:
Dijous, de 19 a 20 h
Mínim 15 persones
10 € /mes

CURS DE PINTURA A L’OLI
(RICARDO):
Dilluns, de 18 a 20 h
10 € /mes (adults) 
5 € /mes (nens)

ANGLÈS (MARGARET)
Divendres, de 17 a 18.30 h
Mínim 10 persones
10 € /mes

NUTRICIÓ I
NATUROTERÀPIA
(Xerrada gratuïta)
Dissabte 16 de gener, a les
16.30 h

INICIACIÓ ALS BALLS 
DE SALÓ (ÁLEX)
Diumenges, de 19 a 20 h

INICIACIÓ ALS BALLS
LLATINS (ÁLEX)
Diumenge, de 20 a 21 h
Preu: 30 euros mensuals
per parella

JOCS DE TAULA
Divendres i dissabtes,
a la tarda

SOPAR I BALL AMB
MÚSICA EN VIU
Dissabte 30 de gener, a les
21.30 h

C.C CA L’ARTIGUES
C. Ribera d’Ebre, 81

(planta baixa)
93 860 73 50

08186 – Lliçà d’Amunt
Horari d’atenció: 16h a 22h

C.C PALAUDÀRIES
C. Segre, 65

93 864 60 10
08186 – Lliçà d’Amunt

Horari d’atenció: 16h a 22h

LOCAL SOCIAL 
DE CAN SALGOT

Més informació:
Local social de Can Salgot 

93 841 77 70

Organitza: AV. de Can Salgot 

Primeres activitats
trimestrals del Local
social de Can Salgot
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EDUCACIÓ

EDUCACIÓ

Enguany serà entre 2 i el 16 de febrer per als
CEIP i l’ ESO.

Primer trimestre de tallers preprofessionalitzadors per
a l’alumnat de l’IES 

GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

S’inicien les activitats del
“Juguem plegats”

Una desena d’alumnes de
l’IES Lliçà que formen part
del projecte Aula Oberta Li-
cano van rebre, el passat 17
de desembre, els diplomes i
carnets d’agents de salut i van
exposar les tires de còmic com
a resultat dels tallers prepro-
fessionalitzadors que han ini-
ciat aquest primer trimestre
de curs escolar, durant dues
tardes, a l’Espai Jove El Galli-
ner. 
Aquests tallers representen
una acció afegida al projecte
Aula Oberta Licano de l’insti-
tut, que està treballant
conjuntament amb les regido-
ries d’Educació, Joventut i
Benestar i Família de l’Ajun-
tament. Perquè sigui possible

aquesta iniciativa, l’Ajunta-
ment signa un conveni amb el
Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya.
Durant el 2009, aquests tal-
lers, que permeten obtenir
una primera experiència for-
mativa, han comptat amb la
col·laboració de diferents pro-
fessionals relacionats amb el
PPD (Programa de Prevenció
de Drogues de la Vall del Te-
nes), amb el  CAP de Lliçà
d’Amunt i amb el món de les
arts gràfiques. 
Gràcies a la implicació de
l’alumnat que integra el pro-
jecte, els tallers preprofessio-
nalitzadors tindran continuï-
tat durant el primer trimestre
de 2010. 

L’Escola Bressol Municipal Pa-
laudàries va acollir, el passat 11
de novembre, un taller de
moixaines i jocs de falda subven-
cionat per la Diputació de Bar-
celona destinat als nadons de
l’escola i als seus familiars. Du-
rant l’activitat, els infants van
poder escoltar i cantar cançons
tradicionals a càrrec d’una pro-
fessional que acompanyava els
cants amb una guitarra i jogui-
nes per escenificar-los. 
Aquesta activitat entrava dins del
projecte “Juguem plegats” que,
com en el curs passat, es fa a les
escoles bressol municipals Nova
Espurna i Palaudàries. L’estruc-
tura del projecte és similar al curs
passat, és a dir, hi ha tallers, dinà-
miques de grup, etc., dirigides a
nens, nenes, pares i mares.

Aquestes activitats són informa-
des a través de cartes als pares i
mares a mesura que van arri-
bant. 
Durant aquest mes de desem-
bre i al gener també es faran 5
sessions de dinàmiques de grup
per a pares i mares a l’Escola
Bressol Municipal Palaudàries,

on es tractaran temes per do-
nar suport en el creixement del
fill o filla. També hi haurà uns
tallers de massatges infantils a
les dues escoles bressol munici-
pals on, a través del tacte, la
música i el moviment, s’apren-
drà a estimular els sentits dels
més petits.

S’avança el període de
preinscripció escolar 

La sol·licitud de places esco-
lars, que durant aquests anys
es duia a terme a finals de
març o a començaments
d’abril, aquesta vegada es pro-
gramarà entre el 2 i el 16 de
febrer.  
L’avanç del període de preins-
cripció escolar s’anuncia com
una necessitat del Departa-
ment de la Generalitat de Ca-
talunya, ja que el curs 2010-
2011 començarà abans (7 de
setembre de 2010) i es vol que
el professorat treballi durant la
primera setmana de juliol en
la preparació de l’any acadè-
mic següent. D’aquesta ma-

nera, conèixer el comporta-
ment de la demanda tan aviat
com sigui possible resultarà
imprescindible per poder
confeccionar les plantilles do-
cents. 
Aquest avanç del període per a
la presentació de sol·licituds
afectarà els cursos de segon ci-
cle d’educació infantil (de P3 a
P5), primària (de 1r a 6è) i se-
cundària obligatòria (de 1r
d’ESO a 4t d’ESO). 
Pel que fa a les llars d’infants
es preveu que les preinscrip-
cions siguin del 3 al 4 de maig
i les de Batxillerat, del 10 al 21
de maig.  

IMATGE DEL MOMENT DEL LLIURAMENT DELS DIPLOMES

TALLER DE MOIXAINES I JOCS DE FALDA
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Èxit de participació en els
actes contra la violència
masclista

GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

Es va comptar amb les següents
activitats:

- El taller “Millora de la comuni-
cació en els equips de treball
dels serveis de proximitat i
atenció a les persones”, dirigit
al personal professional de la
Mancomunitat de la Vall del
Tenes.

- El taller “Bricolatge per a dones.”
- El taller “Gestió emocional i

canvi de rols. Què passa des-
prés de la jubilació?”, dirigit als
homes. 

- El taller “De la casa al treball.
Conciliació i corresponsabilitat”,
dirigit a l’alumnat del SEFED.

- Un cinefòrum a partir de la
pel·lícula “Celos” (1999). 

En el taller Millora de la comu-
nicació en els equips de treball
dels serveis de proximitat i aten-
ció a les persones van participar
l’equip de professionals de Ser-
veis Socials i personal tècnic de
les regidories de Transport i Mo-
bilitat, Educació i Hisenda de
l’Ajuntament de Lliçà d’Amunt.
El taller De la casa al treball.
Conciliació i corresponsabilitat
va comptar amb la participació
de prop de trenta alumnes del
SEFED. El taller Bricolatge per
a dones va estar molt ben valo-
rat per les participants. I la ses-
sió de cinefòrum va comptar
amb l’assistència de més d’una
trentena de persones. 
A més, el dimecres 25 de no-
vembre, de 18 h, al Casal de la
Gent Gran, va tenir lloc la Lec-
tura del Manifest contra la vio-
lència masclista. Aquest acte va
comptar amb un berenar per a
tots els assistents. A més a més,
en Julià i la Montserrat, el ge-

gant i la geganta joves de Lliçà
d’Amunt, van explicar una his-
tòria. També es va presentar
una nova associació que s’ha
creat a Lliçà d’Amunt, Amunt
Dones. Va ser un èxit de parti-
cipació. 
La regidora de Benestar i Famí-
lia, Elisenda Montserrat, va
presentar l’acte i va parlar dels
objectius d’aquesta jornada: re-
butjar els actes de violència de
gènere, reivindicar la llibertat
de les dones, condemnar les
manifestacions de violència de
gènere i esforçar-nos i compro-
metre’ns a eradicar aquests ca-
sos. La regidora també va do-
nar dades de la violència de gè-
nere a Lliçà d’Amunt que, si bé
no són alarmants, existeixen.
Montserrat també va comentar
els serveis gratuïts que ofereix
l’Ajuntament per donar suport
a les dones, tant jurídic com
psicològic, a més de la tasca de
la Policia local. També va parlar
de la nova llei que s’està gestant
i va demanar a tots els assistents
que ajudem a les dones en
aquestes situacions a que no es
tanquin a casa i que denunciïn
i demanin ajuda. 
La Colla de Gegants va col·la-
borar en l’acte amb la lectura
d’un conte escrit per ells i una
cançó amb text i música de Mi-
quel Pujadó, que van distribuir
entre els assistents. En Julià i la
Montserrat, els gegants del po-
ble, com tota parella, també te-
nen baralles però, gràcies al res-
pecte mutu, sempre les resolen.
El conte constava de tres dià-
legs recull de tres moments di-

ferents en la vida d’en Julià i la
Montserrat: després del ball en
què es declaren el seu amor;
cinc anys després de la vida en
comú; i deu anys després. Els
gegants ens acaben dient que
no són dues mitges taronges,
sinó dos fruits sencers i frescos,
que poden volar cadascú, un al
costat de l’altre. 
Seguidament, es va presentar
l’associació Amunt Dones.
Aquesta associació treballarà di-
ferents aspectes per retornar a la
dona els seus drets, des de la
igualtat, i vol arribar a totes les
dones del municipi, sensibilitzar
a la societat sobre tot el relacio-
nat amb les dones, col·laborar i
compartir experiències amb les
dones, recolzar dones en situa-
cions difícils, assessorar les do-
nes laboralment, crear una xarxa
de dones artistes, artesanes i em-
prenedores, a més de fer cam-
panyes de sensibilització social
contra la violència de gènere i
compartir experiències amb al-
tres associacions de dones.
Amunt Dones es trobarà cada
dijous, de 17 a 19 h, a la biblio-
teca de l’Escola Països Catalans. 
Aquesta mateixa associació,
Dones Amunt, va ser l’encarre-
gada de llegir el manifest con-
tra la violència de gènere, que
havien redactat les seves inte-
grants. El manifest va acabar
amb l’alçament d’unes mans
blanques de paper amb la ins-
cripció “Stop. No a la violèn-
cia”, que van repartir entre tots
els assistents. 
L’acte va finalitzar amb una xo-
colatada amb melindros. 

El passat 25 de novembre es va celebrar el Dia Internacional contra la
Violència de Gènere i per commemorar aquesta data durant tot el mes
es van desenvolupar al nostre municipi diverses activitats, amb l’objectiu
de conscienciar tota la població del greu problema que suposa avui dia
la violència masclista a la nostra societat.

Si poguéssim fer un recompte de les paraules que més apareixen en els mitjans
de comunicació actuals, potser seríem més conscients que alguna cosa passa en
la nostra societat. Paraules com violència, maltractament, assassinat, violació,
assetjament, estan a l’ordre del dia en tots els canals i emissores del país,
siguin del color que siguin. I, per desgràcia, això és la prova irrefutable que la
nostra societat viu immersa en una insana cultura del mal, que sembla buscar
cada dia noves i refinades formes de manifestar-se. 

Ens estem acostumant a conviure amb la violència, i això no és bo, gens bo.
Diàriament se’ns sotmet a un bombardeig de pel·lícules i sèries violentes que
acaba deformant el nostre sistema de valors i que condueix, en molts casos, a
una deshumanització i a una total manca d’empatia, a un menyspreu absolut
per la vida humana. Si a això li sumem pràctiques socials distorsionades i
anacròniques com el masclisme, ja tenim a punt el malsà brou de cultiu del que
la dona es duu sempre la pitjor part. 

Però, com saber si estem sofrint maltractament? Existeix una línia molt prima
referent a això, doncs no hem d’oblidar que no és el mateix una agressió que una
falta de respecte. No obstant això, quina dona no s’ha sentit maltractada en
alguna ocasió a l’haver de suportar, per exemple, a la feina els xiscles d’un cap
aïrat i mal educat o fins i tot cert assetjament sexual disfressat de fals afalac?
Qui no ha sentit l’assetjament d’una ex parella obsessionada amb tornar des-
prés d’una ruptura? O la manipulació i la gelosia d’una parella dominant?

Fis a fa poc, l’únic tipus de maltractament que es considerava era el físic,
doncs és el que deixa marca: un blau, una contusió, una ferida..., marques que
desapareixen en uns dies. Però existeix una altra classe de maltractament, si
cap més perniciós i nociu, que no deixa marca física, però sí psicològica, i molt
greu. 

Ens referim al maltractament psicològic, un atac a la dignitat que ve acompa-
nyat de manipulació, amenaces, recriminacions, insults, ironies, que fan que la
persona maltractada vagi perdent seguretat, autoestima i el respecte per si
mateixa, fins al punt de creure que té la culpa de tot, i, inclús, justificar el mal-
tractament. 

Tampoc ens podem oblidar d’altres tipus de maltractament que pateix la dona
a qualsevol edat i lloc del món: els casos d’inducció a la prostitució, mutilacions
genitals, matrimonis forçats i pederàstia, per posar només uns exemples,
encara estan molt presents avui dia.

Perquè la violència no es converteixi en un secret a veus, conegut per tothom però
obviat, és molt important que totes i tots la combatem amb tolerància zero.

Plantem-li cara a la violència. Diguem no a la violència. No a la violència de cap
tipus:

- No al maltractament físic, a les violacions, a les vexacions; ni una sola
empenta, ni un sol blau.

- No al maltractament psicològic, a l’assetjament, a la manipulació, a la gelo-
sia...

- No al maltractament verbal.

Des d’Amunt Dones ens posicionem enfront de la violència i tendim una mà
amiga per ajudar a totes aquelles dones que estiguin patint qualsevol tipus de
maltractament. Juntes, podem!

Escrit per l’associació Amunt Dones

MANIFEST LLEGIT EL 25 DE NOVEMBRE
DIA INTERNACIONAL

CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Pla d’Igualtat 
dona –home 2009
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Les Dones del Tenes visiten Elna
GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

Aquesta vila és coneguda perquè hi
ha la Maternitat d’Elna, un edifici
que va servir per acollir les dones
embarassades que estaven al camp
de concentració d’Argelès, on mol-
tes d’elles havien arribat com a refu-
giades després de l’esclat de la

Guerra Civil, i on van poder tenir
els seus nadons amb dignitat. Entre
1939 i 1944 hi van néixer 597
infants, la majoria fills i filles de
mares republicanes. Tot això va ser
possible gràcies a la mestra suïssa
Elisabeth Eidenbenz, que va crear
un espai neutral de pau i seguretat
per a les mares en una Europa en
guerra.
L’excursió va ser molt interessant i
va comptar amb les aportacions
d’una guia que va proporcionar
tota la informació necessària per
comprendre la gran tasca de
l’Elisabeth.

L’Associació Dones del Tenes va organitzar, el passat 24 d’octubre, d’acord amb la proposta realitzada
des del Pla d’Igualtat dona-home, una excursió al municipi francès d’Elna.

Cloenda del
Taller de
cuidadors no
professionals
El passat 27 de novembre va
tenir lloc la cloenda del Ta-
ller de cuidadors no profes-
sionals. Aquest taller, que va
tenir lloc els dies 6, 13, 20 i
27 de novembre, de 16 a
18.30 h, al Centre Cívic Pa-
laudàries, va comptar amb la
participació de 24 persones. 
El taller, ofert per la Caixa a
través de la Fundació Alares,
ha tingut molt bona acollida
entre els participants, tots
ells cuidadors de familiars
dependents, derivats des de
Serveis Socials. PARTICIPANTS A L'EXCURSIÓ

ACTIVITATS DEL CASAL

DE LA GENT GRAN

Ball amb música en viu
Divendres 8, 15, 22 i 29 de
gener
Horari: A partir de les 16.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació Casal
d'Avis 

Bingo
Dissabtes 9, 16, 23 i 30 de
gener
Horari: A partir de les 17 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Associació Casal
d'Avis 

Calçotada 2010
Sortida del punt d’origen en
direcció a Alcover, on s’esmor-
zarà. Continuació de l’excursió
per arribar a Montroig del
Camp, on es visitarà el Santua-
ri de la Roca, patrona de la lo-
calitat, ubicat dins d’una roca i
amb unes vistes exteriors d’ex-
traordinària bellesa. Finalitzada
la visita, s’anirà fins al pantà de
Riudecanyes per a la seva visita.
Després, es tornarà al restau-
rant per dinar a base de calçots.
A la tarda, hi haurà ball. 
Dissabte 23 de gener
Hora de sortida: 7.30 h
Lloc de sortida: Casal de la
Gent Gran

Per a més informació i
reserves: Casal de la Gent Gran
Preu: 38,50 euros
Organitza: Associació Casal
d'Avis 

Petanca
Dilluns i dimecres
Hora: 11 h
Lloc: Parc del Tenes
Organitza: Associació Casal
d'Avis 

Taller: Ioga per a la gent
gran
Hora: 1 h a la setmana 
(10 sessions)
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: Casal de la
Gent Gran
Organitza: Associació Casal
d’Avis

Conferència: “Com
conèixer les persones tot
mirant-los la cara”
Com saber el caràcter, el tempe-
rament i la personalitat d’una
persona des de la morfopsicolo-
gia. A càrrec de Carlos Barceló.
Hora: 17.30 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament

Alfabetització per a adults
Aprendre a llegir i escriure.
Nocions bàsiques de l’escriptu-
ra i operacions matemàtiques. 
Lloc: Casal de la Gent Gran
Inscripcions: Casal de la
Gent Gran
Organitza: Ajuntament i
Associació Casal d’Avis

Programa “Noces d’or”
Adreçat a les parelles que han
complert 50 anys de casats o
convivència. Se’ls obsequia
amb una estada a la costa cata-
lana de cinc dies (quatre nits)
en règim de pensió completa. 
Més informació: Casal de la
Gent Gran (93 841 61 55)
Organitza: Generalitat de
Catalunya

Programa “Termalisme
2010”
Estada de 12 dies a qualsevol
balneari de l’Estat per a perso-
nes que necessitin gaudir de les
aigües termals.
Informació sobre els
requisits i recollida de
sol·licituds: Casal de la Gent
Gran (93 841 61 55)

GENT GRAN I BENESTAR I FAMÍLIA

Taller de prevenció de la
depressió
Recents investigacions senya-
len que els factors psicosocials
inherents al sexe augmenten la
vulnerabilitat de les dones a la
depressió, la qual cosa afecta
la qualitat de vida de les do-
nes, la dels fills i la de l’entorn
sociofamiliar.
El Punt d’Assessorament per a
Dones sobre Igualtat d’Opor-
tunitats (PADI) de l’Ajunta-
ment, conscient de la necessitat
de promoure la salut mental en
els problemes que més afecten
les dones, va posar en funciona-
ment, l’octubre d’aquest any,
un grup de tractament de la de-
pressió, que està tenint una
bona acollida i una gran impli-
cació per part de les persones
que hi participen. 
La condició per a la inclusió en
aquest grup era tenir una de-
pressió diagnosticada i hi va
haver persones que no van po-
der ser admeses, tot i que es
troben en risc d’acabar desen-
volupant una depressió. 
Per aquest motiu, el PADI està

organitzant un nou grup, que
tindrà com a objectiu la pre-
venció dels trastorns depressius.
Aquest taller estarà obert a
aquelles persones que no patei-
xen una depressió clínica, però
es troben decaigudes i desani-
mades per motius diversos. 
En aquest taller es treballarà el
control de l’estat d’ànim i la
gestió de les emocions, de ma-
nera que es puguin afrontar
millor els problemes de la
vida.
El taller estarà dirigit per Es-
ther Menéndez, psicòloga del
PADI, i es realitzarà al llarg de
8 sessions, els divendres, de
10.30 a 12.30 h, a la primera
planta de l’edifici de la Policia
Local. S’iniciarà el 5 de març
de 2010 i finalitzarà el 30
d’abril. 
Per fer la inscripció és neces-
sari concertar una entrevista
amb Esther Menéndez, tru-
cant a l’Ajuntament (telèfon
93 841 52 25). La data límit
és el 19 de febrer.
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Un total de 22 professors dels CEIP Miquel Martí
i Pol i Sant Baldiri van participar, el passat 5 de
novembre, en l’activitat “Descobrim Lliçà
d’Amunt”.

Lliçà aporta 574 euros a La Marató de TV3
TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

L’Ajuntament va portar a
terme la campanya "Puja al
Bus per la Marató". La recap-
tació que es va fer entre les
tres línies urbanes de
Transports de Lliçà d’Amunt
durant tota la jornada del
passat 11 de desembre es va
destinar a La Marató de TV3.
L’activitat consistia a agafar
l’autobús, encara que tan sols
fos per pujar en una parada i

baixar a la següent, i, d’a-
questa manera, ja  s’aportava
un granet de sorra a la causa.
Hi van pujar 813 usuaris.
La recaptació d’aquest dia va
ser de 574,31 euros. Aquests
diners són l’aportació popu-
lar que Lliçà d’Amunt ha fet
a La Marató de TV3 d’en-
guany, que estava dedicada a
combatre les malalties mino-
ritàries.

L’ATM acorda l’actualització
de tarifes per al 2010 amb
millores en els títols socials

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

Durant el mes de desembre,
l’Autoritat Metropolitana del
Transport (ATM) va actualit-
zar les tarifes del transport
públic per aquest nou any amb
un increment mitjà d’un
0,57%. Aquest augment de
preus és inferior a l’augment
mig autoritzat per la Comissió
de Preus de Catalunya el passat
2 de desembre, 1%.
A més, aquest any els títols
integrats presenten dues nove-
tats, la creació d’una gamma
de títols personals per a famí-

lies nombroses i l’ampliació de
l’edat d’utilització de la targeta
T-Jove fins als 25 anys.
S’ha aprovat la creació d’una
gamma de títols per a famílies
nombroses amb els descomp-
tes del 20%, per a famílies
nombroses de categoria gene-
ral, i del 50%, per a famílies
nombroses de categoria espe-
cial, sobre el preu del títol del
sistema tarifari integrat de
referència. 
També s’ha acordat ampliar
l’edat d’utilització de la targeta

T-Jove fins als 25 anys. Fins ara
la targeta T-Jove era un docu-
ment de transport personalit-
zat per a menors de 21 anys
que permetia fer un nombre
de viatges il·limitats en 90 dies
consecutius a partir de la pri-
mera validació en tots els
modes de transport integrat. 
Tot i el canvi de tarifa, el títols
comprats amb la tarifa antiga
seran vàlids fins el 28 de febrer
de 2010 i els abonaments tri-
mestrals tindran validesa fins
el 31 de març.

Descobrim Lliçà
d’Amunt

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

Aquesta activitat pretén difon-
dre el nostre municipi, sobre el
terreny, a tots els professors
que arriben per primer cop al
nostre poble i pretén desco-
brir-los l’entorn on porten a
terme la seva activitat. També
està oberta a aquells professors
que volen aprofundir en el
coneixement de l’entorn. 
L’activitat consisteix a fer un

recorregut amb els Transports
de Lliçà d’Amunt, a llarg de les
línies LA1 i LA2, mentre un
tècnic els va explicant la singu-
laritat dels indrets per on es
passa i les característiques més
rellevants del municipi. També
se’ls lliura documentació car-
togràfica i estadística, que pot
ser d’utilitat pel seu dia a dia
amb els alumnes. 

PROFESSORS DURANT EL RECORREGUT

Puja al BUS per

Preus 2010 (euros)

1 Zona 2 Zonas 3 Zonas 4 Zonas 5 Zonas 6 Zonas

Bitllet Senzill 1,40 2,10 2,90 3,90 4,95 5,80

T-10 7,85 15,70 21,40 27,50 31,60 33,60

T-50/30 32,10 53,85 75,60 94,00 111,00 123,50

T-Familiar 46,30 65,25 89,50 109,50 126,00 136,00

T-Mes 48,85 70,45 95,20 113,00 130,00 138,50

T-Trimestre 134,10 194,50 263,00 313,00 356,50 369,50

T-Jove 114,00 165,00 221,50 266,00 302,50 314,00

T-Dia 5,90 9,30 11,75 13,25 15,00 16,80

AQUESTS SERAN ELS PREUS NOMINALS DELS DIFERENTS TÍTOLS DE TRANSPORT 
QUE REGIRAN AQUEST ANY 2010:
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Fins a primers de desembre, només 8 infants del nostre municipi gaudien
dels avantatges de disposar de la T-12.

La T-12, un títol de transport
avantatjós

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

La targeta T-12 és un títol de
transport per a nens i nenes de 4
a 12 anys que els permet fer gra-
tuïtament un nombre il·limitat
de viatges de la xarxa de trans-
port públic del sistema tarifari
integrat, dins de la mateixa zona
tarifària en què resideixi el nen o
la nena. La targeta T-12 és un
títol personalitzat amb el nom i
el DNI/NIE/passaport, que ha
de validar-se a cada viatge i que
només pot ser utilitzat pel nen o
la nena titular.
Per aconseguir-la és necessari
omplir un full de sol·licitud, fer

una fotocopia (dues cares) del
DNI/NIE/passaport del nen o
la nena i realitzar un pagament
de 35 €en concepte de cost d’e-
missió i gestió de la targeta.
A cada sol·licitant que lliura la
sol·licitud omplerta i la paga se
li lliura immediatament (en el
cas dels estancs i OAUO) o se
li envia (en el cas de la web
ATM i Servicaixa) una targeta
provisional fins a rebre la defi-
nitiva.
Els distribuïdors principals de
les sol·licituds de la T-12 són: 1r.
La web de l’ATM www.t-12.cat;

2n. Totes les Oficines d’Atenció
l’Usuari dels Operadors OAUO
existents; 3r. Tots els estancs de
l’àmbit AMTU (corones 2a a 6a
del SIT); i 4t. Aquells
Ajuntaments de la 2a CM que
siguin impulsors actius de la T-
12. 
L’Autoritat Metropolitana del
Transport (ATM) va acordar el
mes passat l’actualització de
tarifes del transport públic per a
l’any 2010 i va decidir que la
renovació de la targeta T-12
sigui gratuïta i només es pagui el
cost de la primera emissió.

Exposició sobre els 10
anys de Transports de
Lliçà d’Amunt

Transports de Lliçà d'Amunt amb el Dia
Internacional de la Lluita contra la SIDA

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

L’exposició encara es pot visitar:

- Del 4 al 10 de gener, al Centre Cívic Ca l’Artigues.
- De l’11 al 24 de gener, al CEIP Miquel Martí i Pol.
- Del 25 de gener al 7 de febrer, al CEIP Rosa Oriol.

FOTONOTÍCIA
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Ple extraordinari 
del 29 d’octubre de 2009

1. Aprovació de les actes anteriors 
El Ple va aprovar les actes de dos Plens
anteriors.

UNANIMITAT

2. Donar compte dels Decrets
d’Alcaldia 
El Ple va donar compte dels Decrets
d’Alcaldia emesos del dia 14 de setembre
a l’11 de novembre de 2009, que van del
número 1081 al 1375.

3. Ratificació del document
d’al·legacions al Pla Territorial
Metropolità de Barcelona
El Ple va ratificar l’acord de la Junta de
Govern Local de 21 de setembre de 2009
d’aprovar l’escrit d’al·legacions al Pla
Territorial Metropolità de Barcelona, per
tal que es pugui fer afectiu. 
ERC va dir que votaria en contra perquè
la redacció s’havia fet des de l’equip de
govern, sense la participació de l’oposició. 

PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- EN CONTRA
ICV-EUiA – EN CONTRA

4. Renúncia a la subvenció per la
creació de places per a l’Escola
Bressol de Ca l’Artigues 
El Ple va acordar de renunciar a prosse-
guir amb el tràmit de sol·licitud de la
subvenció del Departament d’Educació
de la Generalitat, per a la creació de pla-
ces de llars d’infants i a tirar endavant els
tràmits per executar les obres del nou
edifici d’aquesta escola bressol, amb
capacitat per a 115 places de 0 a 3 anys,
ubicat al barri de Ca l’Artigues. 
La regidora d’Educació, Elisenda
Montserrat, va explicar el motiu d’a-
quest acord: el descens de la matrícula a
les actuals escoles bressol municipals (de
256 alumnes el curs 2008-09 a 229
alumnes el curs 2009-10) i la situació
econòmica de l’Ajuntament. Per això, es
creu convenient renunciar a la subvenció
per a la construcció de la tercera escola
bressol municipal. 
ERC creu que la Generalitat tardarà
temps a oferir una subvenció tan sucu-
lenta i que cal aprofitar aquesta oportu-
nitat perquè són molts diners que s’estal-
viaria l’Ajuntament. També va manifes-
tar que, en època de crisi, cal fer més
esforç per ajudar els pares a portar els fills
a escoles bressol perquè ells puguin anar
a buscar feina. ERC creu que tant les
necessitats com els nens hi són, ja que les
escoles bressol han pujat de ràtio i també
s’ha de pensar en el futur.  
La regidora d’Educació va puntualitzar
que el projecte està aprovat i, per tant, es
pot tirar endavant ràpidament en un
altre moment i que, a banda de la sub-
venció, aquesta escola bressol municipal
val molts més diners, una despesa que
actualment ni l’Ajuntament ni les famí-
lies poden assumir. Elisenda Montserrat

també va remarcar que, tot i que hi ha
alguns alumnes més, ara no s’ompliria
una nova escola bressol municipal. 
L’Alcalde, Ignasi Simón, va comentar
que Lliçà d’Amunt és el tercer municipi
de la comarca amb més escoles bressol
municipal i que durant els propers dos
anys els alumnes hi cabran sense proble-
mes. L’Alcalde també va contestar que
l’Ajuntament estava reaccionant en
època de crisi perquè s’havien duplicat
les ajudes als pares i va dir que en aquests
moments hi havia altres prioritats. 

PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- EN CONTRA
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ

5. Modificació dels Estatuts del
Consorci de Turisme del Vallès Oriental 
El Ple va aprovar la modificació dels
Estatuts del Consorci de Turisme del
Vallès Oriental, ja que la modificació
dels estatuts del consorci, amb l’acord
previ del seu òrgan superior de govern,
ha de ser ratificada per les entitats con-
sorciades. 

PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ

6. Aprovació inicial actualització de
preus del projecte d’enllumenat
públic al barri de Can Salgot
El Ple va aprovar inicialment l’actuació
del Pla d’adequació de l’enllumenat
públic del barri de Can Salgot, amb un
pressupost de 1.191.660,72 euros, ja
que ha transcorregut massa temps des de
l’aprovació d’aquesta actuació i que es fa
necessària una actualització dels preus
del projecte. 

PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – A FAVOR

7. Aprovació definitiva Pla Local
d’Habitatge de Lliçà d’Amunt
El Ple va acordar de desestimar l’escrit
d’al·legacions presentat pel senyor
Joaquim Ferriol i Tarafa, en nom i repre-
sentació del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, i d’aprovar
definitivament el Pla Local d’Habitatge
de Lliçà d’Amunt. 
El regidor d’Habitatge, Pere Grau, va defi-
nir què era un Pla Local d’Habitatge i va
dir que s’hi apuntaven les mancances
actuals i les estratègies a seguir en aquest
àmbit. D’aquesta manera, aquest Pla diu
que cal diversificar la tipologia d’habitat-
ges, ja que la majoria dels existents són
vivendes unifamiliars aïllades que deixen
fora del mercat a joves, gent gran i perso-
nes amb rendes baixes; calen vivendes més
assequibles i també habitatges de protecció
oficial, el preu dels quals ve marcat per llei. 
El regidor d’Habitatge també va comen-

tar l’al·legació d’ERC, que consta d’11
punts. Pere Grau va dir que la majoria
eren objeccions de tipus tècnic, que s’ha-
vien contestat a aquest nivell. A més,
però, ERC també retreia que el Pla feia
atribucions de planificació. En aquest
sentit, el regidor va dir que no era cert i
que el que feia únicament eren previ-
sions i suggeriments de creixement i dei-
xava per la revisió del Pla General el
tema del planejament. Altres temes de
l’al·legació d’ERC era la manca d’una
procés de participació ciutadana i d’un
òrgan de seguiment democràtic, coses
que el regidor d’Habitatge no compar-
teix, ja que creu que tot procés d’infor-
mació dóna l’oportunitat de participar. 
ERC va insistir en el fet que, més que les
necessitats socials d’habitatge, s’hi esta-
blien els llocs de creixement del munici-
pi. Si se segueix aquest Pla, segons ERC,
diu el que s’ha de fer en cada zona.
Aquest partit polític de l’oposició també
va insistir en el tema de la participació
dient que una cosa era participació ciu-
tadana i l’altra informació pública, que
és el que s’havia fet. 
ICV-EUiA també va retreure el tema de
la participació ciutadana i va afegir que,
amb el temps que fa que s’hi treballa,
aquest Pla tindrà caducitat en 2 o 3 anys. 
El regidor d’Urbanisme, Pere Grau, va
contestar que el Pla Local d’Habitatge té
una vigència quinquenal, ja que és un
instrument viu que s’ha d’anar adaptant
al temps, però que cal fer-lo i és un refe-
rent necessari. 

PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- EN CONTRA
ICV-EUiA – EN CONTRA

8. Aprovació definitiva de l’Estudi
de Detall d’ordenació volumètrica
al carrer Palamós núm. 19 i
Passeig de Can Salgot núm. 15 
El Ple va aprovar definitivament la
modificació del l’Estudi de Detall pre-
sentada pel senyor Francisco Romero
Repiso, el qual té per objecte establir dos
volums independents a raó dels usos a
què es destinen les parcel·les del Passeig
de Can Salgot, número 15 i del carrer de
Palamós número 10.

PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – A FAVOR

9. Aprovació provisional
Modificació Pla General per la con-
creció de la línia d’edificació de la
carretera C-1415 a Can Farell  
El Ple va aprovar provisionalment la
modificació del Pla General pel que fa a
la concreció de la línia d’edificació a Can
Farell de la carretera C-1415 b de Sant
Llorenç de Savall a Llinars. 
El regidor d’Urbanisme, Pere Grau, va
explicar que aquest tram de carretera era
de la Diputació i ara a passat a la
Generalitat, la qual hi ha aplicat unes
altres disposicions. El regidor va dir que

es tractava de modificar la línia d’edifica-
ció o l’alineació de les cases que hi ha en
aquest tram de la carretera perquè aques-
tes siguin legals. 

UNANIMITAT

10. Aprovació inicial de
Modificacions pressupostàries de
l’exercici 2009 
El Ple va aprovar inicialment la modifi-
cació del pressupost de l’exercici 2009
per suplement de crèdit a finançar amb
el romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals.
El regidor d’Hisenda, Eduard Vadillo, va
explicar que es tractava d’un moviment
de partides del pressupost per tal d’am-
pliar en 132.000 euros la partida desti-
nada a la gestió dels residus, que havia
augmentat respecte a les previsions ja
que és difícil de mesurar a la perfecció
quantes tonelades de brossa es recolliran
fins a final d’any. 

PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- ABSTENCIÓ
ICV-EUiA – ABSTENCIÓ

11. Aprovació inicial del Pressupost 2010 
El Ple va aprovar inicialment el
Pressupost general per a l’exercici 2010
sense dèficit inicial, i amb un superàvit
inicial de 29.172,34 euros, essent l’im-
port consolidat de les despeses de
30.324.027,66 euros i els ingressos con-
solidats de 30.353.200,00 euros. També
va aprovar la plantilla de personal que es
detalla al Pressupost i les Bases d’execu-
ció del Pressupost general. 
El regidor d’Hisenda, Eduard Vadillo, va
comentar el Pressupost 2010:
Si desglossem els ingressos corrents:
- els Impostos directes han augmentat
un 3,48% per la revisió cadastral.
- els Impostos indirectes han disminuït
un 63,82%.
- les Taxes, Contribucions especials i
altres ingressos han disminuït un 46,8%.
Cal dir que, en relació a les quotes urba-
nístiques, s’han acabat les obres del Molí
d’en Fonolleda i de Can Xicota II i, en
relació als convenis urbanístics, ha variat
el de Can Moncau. 
- les Transferències corrents han aug-
mentat un 11,33% per la subvenció del
govern central. 
- els Ingressos patrimonials han augmen-
tat un 75% pel conveni amb Sorea. 
Si desglossem els ingressos per opera-
cions de capital:
- les Transferències de capital han disminuït
un 33,1% perquè han baixat les inversions i
s’ha renunciat a la subvenció per l’Escola
Bressol Municipal de Ca l’Artigues. 
- els Passius financers han augmentat un
47,24%. Aquest import de préstecs que
es demanaran, però, és orientatiu, ja que
es veurà reduït amb el romanent del
pressupost del 2009.  
Si desglossem les despeses corrents:
- el Personal ha augmentat un 4,01%
per l’aplicació del conveni, ampliació de
personal amb la posada en funciona-
ment de la biblioteca i les noves retribu-

cions derivades de la valoració de llocs de
treball, a més d’haver de pagar per una
sentència a favor de l’antic Secretari. 
- els Béns corrents i serveis han augmen-
tat un 1,70% per la previsió de nous ser-
veis de neteja (biblioteca i Molí d’en
Fonolleda) i l’augment de l’IVA.
- els Interessos també han augmentat
perquè s’assumeixen més préstecs. 
- les Transferències corrents han aug-
mentat un 6,9% per les transferència a
famílies. En aquest sentit, destaca una
visió més social del pressupost. 
Si desglossem les despeses per operacions
de capital:
- les Inversions han disminuït un 46%,
ja que no hi ha tantes inversions fortes
com en el 2009. D’entre les inversions
per al 2010 hi ha la reposició
d’instal·lacions, acabar les obres del Molí
d’en Fonolleda, el cobriment de la pista
poliesportiva, IMES, el vial del nou IES,
l’entorn de la piscina, acabar les obres de
la biblioteca, residus, etc. 
- les Transferències de capital han augmen-
tat un 35,7% pel conveni amb L’Aliança
per les obres d’adequació de l’ateneu. 
El regidor d’Hisenda, Eduard Vadillo, va
dir que, degut a la crisi, en aquests pres-
supostos continuava la contenció de la
despesa, que havia baixat un 20, 82%.
Eduard Vadillo també va parlar d’anive-
llament d’aquest pressupost i d’un petit
superàvit en l’EMO. El regidor
d’Hisenda va remarcar que la ràtio d’en-
deutament se situava en el 86,13%, dins
dels límits legals. Sobre l’estabilitat pres-
supostària, Eduard Vadillo va dir que no
es complia mai i que cada any s’havia de
fer un pla de sanejament. 
ERC va comentar que el pressupost del
2010 estava en la línia del pressupost del
2008 i que els semblava opac, difícil d’a-
nalitzar. També va dir que, amb la llei a
la mà, la ràtio d’endeutament era del
122%. Va remarcar que l’estat natural
d’un pressupost és sense els ingressos
extraordinaris que hi havia ara degut als
recursos de Mango i del fons estatal. I va
recordar que durant el seu mandat havia
arreglat l’economia que s’havia trobat a
l’Ajuntament. 
El regidor d’Hisenda, Eduard Vadillo, va
contestar que part de la causa de l’endeu-
tament era per acabar coses d’ERC i,
entre altres coses, va recordar el projecte
d’una piscina coberta en una zona inun-
dable o un contracte “lleoní” amb IMES. 
Per la seva banda, ICV-EUiA va votar en
contra al·legant que creia que aquest
pressupost no es compliria. 

PSC - A FAVOR
CIU - A FAVOR
PP - A FAVOR
ERC- EN CONTRA
ICV-EUiA – EN CONTRA

12. Afers urgents
No hi havia afers urgents.

13. Mocions
No hi havia mocions.

14. Preguntes 
No hi havia preguntes. 

CRÒNICA DEL PLE
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NOTÍCIES DEL POBLE

Entrevista amb la concertista de piano professional JOSEFINA GÓMEZ-TOLDRÀ

"He tocat per 50 caps d'estat"

Va començar a estudiar mú-
sica per iniciativa pròpia o
per imposició familiar? 
Per iniciativa pròpia. A la
meva família no hi havia cap
afició per la música. 

A quina edat va començar a
estudiar música?
Des dels 5 anys ja volia co-
mençar a estudiar música,
però fins als 8 anys els meus
pares no em van fer cas.

On va estudiar i quins van ser
els seus mestres? Va tenir
els millors mestres de la his-
tòria pianística de llavors. Va
ser deixeble del genial pia-
nista Arturo Benedetti  Mi-
chalangeli.
Vaig començar amb una pro-
fessora de l’Escola Marshall i
vaig fer tota la carrera amb
ella. Després me’n vaig anar
a Madrid amb Thomas An-
ders da Silva, que era un
deixeble de Lesard i havia es-
tudiat a París. Després vaig
guanyar una beca a Siena.
També vaig anar a Salsburg,
on  vaig tocar en uns festi-
vals molts importants que hi
ha allà. Després, vaig estu-
diar a Viena. I últimament
amb Arturo Benedetti Mi-
chalangeli.

Quan decideix dedicar-s’hi
professionalment?
Va venir rodat. Van comen-
çar a demanar-me concerts i
m’hi vaig trobar. 
Va oferir els seu primer
concert als 13 anys.
Si, en el Círculo Artístico. 

Ha actuat en recitals i  ha
ofert concerts com a solista
en les principals capitals
d’Europa, Amèrica i  Nord
d’Àfrica. Quins recorda espe-
cialment i per què?
He tocat per 50 caps d’estat,
entre reis i caps d’estat. Una
vegada estava a Montevideo,
on vaig anar com a jurat in-
ternacional del Premio Ciu-
dad de Montevideo, vaig
estar-hi un mes, i em van de-
manar molts concerts. Allà
va venir l’embaixador d’Es-
panya i em va presentar un
senyor, el president de la Di-
putació de Barcelona, que

només em coneixia de nom.
El president de la Diputació
de Barcelona em va dir que,
quan hi hagués alguna cosa
molt grossa, voldria comptar
amb mi. I així va ser: va ser
l’últim viatge de Franco a
Barcelona i vaig oferir-li un
recital al Pati dels Tarongers.
Aquest va ser l’últim concert
que vaig fer, ja que em van
començar a dir que era la
pianista del règim, la pia-
nista dels generals. Només
per 20 minuts de tocar da-
vant de Franco! He estat
molt més reconeguda a fora
que aquí. Aquí a la gent la
rebien en un tablao f la-
menco: Manolo Caracol,
Lola Flores, Carmen Sevilla,
Marisol.  El més curiós és
que, abans de l’últim concert
amb Franco, jo vaig estar
tres mesos i  mig a Cuba,
quan llavors ningú i anava,
només russos. Allà vaig tenir

un èxit brutal. M’horrorit-
zava el que era el règim. Tant
de bo nosaltres tinguéssim,
amb el règim que sigui, la
part cultural i  artística. A
Cuba em van rebre els mi-
nistres de cultura i d’educa-
ció, i  directors generals.
Aquí, si  no arriba la Sofia
Loren...; l’actriu va arribar el
mateix dia que el doctor Fle-
ming i va rebre més honors
que ell. Era el país del brau i
la pandereta. I no ha can-
viat. 
Recordo especialment el
concert de Montevideo, per-
què era l’època que hi havia
els tupemaros i  vaig estar
amenaçada de mort. Però,
no va passar res, només que
em van presentar el  presi-
dent de la Diputació, que va
ser el que em va portar a to-
car davant Franco. 
H e  f e t  m o l t s  c o n c e r t s
m o l t  a g r a d a b l e s ,  h e

i n a u g u r a t m o l t e s  s a l e s  i
he  f e t  mol ta  cosa  de  be -
nef icència .  

El seu repertori és molt ampli i
comprèn des dels grans com-
positors com Bach, Beetho-
ven, Mozart, Schubert, Schu-
mann, als romàntics Chopin i
Liszt i fins a la gairebé totali-
tat de clàssics espanyols: Al-
béniz, Falla, Granados, Olm,
Turina, etc. Quins són els seus
preferits i per què?
Sobretot els romàntics: Chu-
man, Chopin. I la música es-
panyola clàssica: Falla, Gra-
nados, Albéniz, Pou. Grana-
dos m’agrada molt. He acon-
seguit molt d’èxit amb la
música espanyola. 
La Diputació li va concedir  la
Medalla al Mèrit Cultural per
la seva tasca de difusió de la
música més enllà de les nos-
tres fronteres. Què va signifi-
car per a vostè?
Generalment a casa teva mai
ets ningú i és un reconeixe-
ment. Fa molts anys d’això. 

Quan s’inicia la seva afició
pels gossos, en especial cap
al món de les exposicions ca-
nines i cap a la cria selectiva
de races, i per què?
Això si que em ve de família.
Ha estat paral·lel a la mú-
sica. A Roma hi havia una
assignatura de zootècnica i
zoonòstica del ca, genètica, i
havia plorat tant per un gos
de la família que es va morir,
que vaig decidir ficar-me en
el món de l’estudi de les ra-
ces. I vaig començar a com-
binar els  concerts amb la
presentació dels meus gossos
a concursos. 

ALS 5 ANYS 
JA VOLIA
DEDICAR-ME 
A LA MÚSICA,
PERÒ NO HO VAIG
PODER FER FINS
ALS 8 ANYS

La concertista de piano professional Josefina Gómez-Toldrà, que viu a Lliçà d’Amunt, va començar a estudiar música als 8 anys i als 13 ja va
oferir el seu primer concert. Ha tingut els millors mestres de la història pianística i ha actuat en recitals i ha ofert concerts com a solista en les
principals capitals d’Europa,Amèrica i Nord d’Àfrica. El seu repertori és molt ampli. També és aficionada als gossos, en especial cap al món
de les exposicions canines i cap a la cria selectiva de races. Combina el món de la cinofilia amb el del proteccionisme.
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Molta gent pensa que la
meva afició als gossos m’ha
apartat del món de la mú-
sica i no és així. Les tour-
nées duraven de 12 o 14
fins a 16 mesos sense tornar
a casa. Va arribar un mo-
ment que els pares es van
fer grans i vaig mesurar una
mica més els viatges. 

El seu germà, Salvador Gó-
mez-Toldrà ha fet enciclo-
pèdies de gossos.
Ens han agradat sempre els
gossos. El seu objectiu és
fer una fundació per a nens
discapacitats i animals re-
coll its  que els  serveixin
d’ajuda.  
Però ell és un gran compo-
sitor i pianista. I ningú li
ha ensenyat música, n’ha
après mirant partitures. De
l’any 60 al  76 va fer  14
composicions i jo me’n vaig
assabentar fa poc. El dia 2
de desembre de 2009 arri-
bava a 3.560 obres, ningú
n’ha escrit tantes. Només
tenia 14 obres fetes i en tres
anys ha fet la resta. N’ha
fet més de 200 aquest mes.
Ha fet una obra, “La Crea-
ció de l’Univers”, per piano
i veu recitant,  que ara ja
està traduïda a vint i pico
idiomes, però està previst
traduir  a 42 idiomes.  Ja
està enregistrada a la pro-
pietat intel·lectual i a la so-
cietat d’autors. La idea que
tenia era agermanar el ca-
talà amb tots els idiomes,
treure els CD en català més
la traducció i, a més, parlar
de Catalunya, qui som, on
som... Però, a Catalunya no
li interessa. Ja porta gastats
580.000 euros, perquè això
no ho regalen,  i  aquí l i
diuen que ho deixi córrer,
que faci coses més senzilles.
Ha fet  la  música,  inter-
preta, ha fet el text i ho ha
enregistrat en alta fidelitat
(això val molt) per buscar
qualitat i aquí li diuen que
no hi ha pressupost. També
s’escapava de pressupost la
Sagrada Família i  sort en
tenim turísticament! Cata-
lunya tindria l’oportunitat
de sortir  en un Guinness
cultural, que no hi ha sortit
mai, només per “tonteries”,
com la truita més gran. S’hi

han interessat els  estran-
gers: el director del conser-
vatori de Roma, el de París,
el de Lisboa, però a Catalu-
nya estan molt enfeinats.
Fa molta ràbia haver d’anar
a fora quan aquí es podrien
emportar un tanto. El que
feia falta era una persona
que posés més de 650.000
euros perquè nosaltres po-
guéss im anar pagant la
gent que ens està orques-
trant  coses .  Amb uns
quants, no seria tant difí-
cil; després aniríem junts
en els guanys. 

És jutge internacional d’Ex-
posicions Canines de Be-
l lesa i  és especial ista en
diferents races. Quines
prefereix i perquè? Ha es-
tat propietària de gossos
campions. Ha difós diver-
ses races canines espan-

yoles fora de la geografia
hispana.
Jo  e s t imo mol t  e l s  an i -
mals, he fet molts sacrifi-
cis per ells i tinc un sentit
de  l a  be l l e sa  que  m’ha
portat dos cops a Eslovè-
nia al novembre, fa quinze
d ie s  a  Noruega ,  aques t
any he estat  a  Budapest ,
també he estat  a  Finlàn-
dia, Suècia, etc. 
Jo he estat  la  primera en
gos d’atura català. El 90 i
91 vaig fer campiona mun-
dial amb una gossa, que va
ser la millor de totes les ra-
ces canines. I això que era
gossa  i  e ra  fosca .  El  gos
d’atura català és l làstima
que sigui d’aquí, sinó seria
més reconegut. És la única
raça  que hi  ha  a  Cata lu-
nya. El gos d’atura català
el té la guàrdia civil a Ma-
drid. Aquí els mossos d’es-

quadra tenen altres races.
És un gos polifacent. 
Combina el món de la cino-
filia amb el del proteccio-
nisme i és sòcia d’honor de
la Lliga per a la Protecció
d’Animals i Plantes de Bar-
celona. Cada vegada hi ha
més gossos abandonats,
com creu que es podria so-
lucionar i què els diria a la
gent que abandona els ani-
mals? 
Penso que hauria  de ser
presó,  no es  pot  tolerar.
Però, fins i  tot s’abando-
nen els avis. És terrible. Es-
tem en un país  que ens
aclapara. Hi ha coses que
no són normals .  Un gos
abandonat, té el microxip i
multen el que l’ha abando-
nat  amb 6.000 euros  de
multa. El que ha deixat un
avi ,  en canvi ,  rep una
multa de 300 euros. 

“LA CREACIÓ DE
L’UNIVERS”,
JA ESTÀ
TRADUÏDA 
A  MÉS DE 20
IDIOMES 
I ESTÀ PREVIST
TRADUIR-LA 
A 42 IDIOMES
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Entitats
Espai per a articles d’entitats registrades en el Registre Municipal d’Entitats que ho desitgin.Aquests articles s’han de lliurar, durant la primera setmana del mes anterior a la publicació, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per
fax (93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé, 73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a la regidoria de Comunicació de l’Ajuntament. L’objectiu d’aquest espai és que aquestes entitats es donin a conèixer. Els articles han de tenir una extensió màxima de 10-
11 línies (uns 800 caràcters) amb tipografia Arial i cos 12. És imprescindible que els autors indiquin el seu nom, adreça, telèfon i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es reserva el dret de publicar aquestes col·laboracions, així com resumir-les o extractar-
les quan ho consideri oportú. No es publicaran les cartes que atemptin contra persones o institucions. El butlletí no comparteix necessàriament el contingut de les opinions signades.

Gràcies, gràcies, gràcies... i així
fins a 3.457 gràcies perquè
aquesta és la quantitat d’euros
que hem aconseguit recollir en-
tre tots per a col·laborar amb La
Marató de TV3.
El Tió més Divertit del Món es
va portar molt bé amb els nens
i les nenes que dissabte a la

tarda van ser prou valents per
entrar per la boca i sortir pels
tobogans que simulaven les po-
tes del tronc. Gairebé 900 nens
i nenes van entrar al Tió amb la
cara plena d’il·lusió i acompa-
nyats per uns adults que de-
mostraven tanta o més alegria
que els petits.
D’altra banda, la venda de butl-
letes pel sorteig de les Paneres
Solidàries ha estat molt intensa
durant la Fira de Nadal i to-
thom ha posat el seu granet de
sorra per a aquesta activitat soli-
dària que poquet a poquet es-
tem aconseguint consolidar a
Lliçà d’Amunt.
Els números premiats han estat

el  0281 per a la Panera 1 i el
0985  per a la Panera 2.
Totes dues butlletes han estat
venudes durant la Fira de Nadal
i de moment només coneixem
el guanyador de la Panera 1 que
ja ha recollit el premi.
Si teniu la butlleta amb el 0985,
poseu-vos en contacte amb no-
saltres a través del bloc
www.lacomissio.blogspot.com,
m a i l comissiollicamunt@gmail
.com  o  truqueu per telèfon a
l’OAC de l’Ajuntament 93 841
52 25.
La Comissió de Festes està molt
contenta de la resposta que
Lliçà d’Amunt ha tingut per se-
gon any consecutiu en aquesta

activitat. Això inclou des de les
empreses i establiments que
han col·laborat a omplir les Pa-
neres Solidàries fins a la gent
que ha comprat una butlleta.
Estem orgullosos de poder fer
de pont entre el nostre poble i
La Marató de TV3.

Volem aprofitar per a desitjar-
vos unes bones festes nadalen-
ques i que el proper any sigui
millor que aquest que acabem.

Xavier Vilà
President de 

la Comissió de Festes

Èxit rotund de Lliçà d’Amunt amb La Marató de TV3

L’esportista lliçanenc José Luis
Estudillo va viatjar, el passat el
27 de novembre, a El Cairo
(Egipto), per representar, un al-
tre cop, a Espanya en el 4t
Campionat del Món de
Poomse (Taekwondo). Aquest
campionat va finalitzar el passat
3 de desembre i Estudillo es va

classificar en tercer lloc aconse-
guint el bronze per Espanya.
Estudillo també va represen-
tar Espanya, el passat 15 de
noviembre, a Portimao (Por-
tugal), en el Campionat
d’Europa de Taekwondo, on
va aconseguir el tercer lloc i
va contribuir amb els seus

punts i els dels seus compa-
nys de selecció a que Espanya
es proclamés campiona d’Eu-
ropa de Taekwondo de
poomses.
L’any passat, el premi al millor
esportista masculí de la Nit de
l’Esport de Lliçà d’Amunt va
ser pel jove José Luis Estudillo

per les victòries i èxits obtin-
guts en Taekwondo. Actual-
ment és Mestre Nacional, Àrbi-
tre Nacional i cinturó negre 4rt
Dan. També és membre de
l’equip Català i Espanyol de
Taekwondo i representant
d’Espanya al Campionat del
Món.

El lliçanenc José Luis Estudillo,
bronze en el Campionat del Món de Taekwondo

Elisabeth Paniagua
Cortada

L o g o p e d a
Núm. Col. 1762

c/Mossèn Cinto Verdaguer, 6
08186-Lliçà d’Amunt
☎ 666 267 338
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ERC dèiem no canvia el seu estil. A
nosaltres l’experiència ens ha fet adonar
que no podem silenciar la seva demagò-
gia. El seu programa, Lliçà d’Amunt
Història d’un futur, era una tria d’imat-
ges i un eslògan. Va ser un producte
comercial que va vendre il·lusió i va por-
tar quatre anys d’indecisions i d’inope-
rància. Ara hi tornen i volen marcar la
diferència. Ells són diferents. Amb això
els hi donem la raó. I transformen la
cursa electoral en una cursa de fons.
Queda temps suficient per donar res-
posta a cada una de les seves manipula-
cions, mentides a la fi, i per donar res-
posta, també, al seu estil de fer política.
Ja tenim la motxilla plena i encara ens
queda camí per omplir-la més. En
aquest trajecte haurem de descarregar, a
la deixalleria, els mals endreços que ens
hem trobat. De manera neta. Polida.   
Mentre tant seguim amb la nostra acció
de govern. La nostra no és una acció de
resposta a la provocació. És una acció
basada en una estratègia de futur per a
tothom del nostre poble. Recull objec-
tius de diagnosis anteriors. Practica pro-
postes d’acció simultànies que s’alimen-
ten entre sí i generen noves diagnosis i
altres propostes i objectius.
Direccionalitat i transversalitat al mateix
temps. No inventem res en el mètode.
Simplement apliquem el sentit comú
que ens dona la complicitat de la gent al
dia a dia.
I ara estem a les festes de Nadal. Són les
arrelades a la tradició i que ens fan sentir
més propers. És l’expressió de l’esperan-
ça. Ens ho encomanem. Hi estem pre-
disposats a fer la cara amable de cada
any. És la dosi del... salut hi hagi!, quan,
un altre cop, i van... aquí que cadascú
posi l’edat que tingui, comprovem que
no ens ha tocat la grossa de Nadal. Tot
això, malgrat tot allò que està caient....
crisi, corrupció, desconfiança...,.
Són les festes del bon desig per l’any que
ve. Són els concerts, les paradetes al
carrer, el tió, el quinto, els reis, la festa
major d’hivern per  Sant Julià... i aquest
any un altre cop els Pastorets. Aquest
cop cantats. Des de cultura, l’equip de
govern ha fet l’aposta per la reedició
d’un espectacle que tots recordem de
bon grat. Uns actors principals comple-
mentats per gent de la nostra sumen a
prop de cent persones. Estem engrescats
i segurs d’estar  a l’alçada del record.
Bon Any  Nou!

“El 27 de Gener de 2005 el Grup Popu-
lar de Lliçà d’Amunt va presentar una
pregunta per escrit sobre la situació labo-
ral del Secretari de l’Ajuntament, contes-
tant entre altres coses el Regidor de Re-
cursos Humans (ERC) que el Secretari
era un funcionari i com a treballador de
l’Ajuntament estava suspès en funcions.”
Sr. Regidor, ha tingut vostè alguna con-
versa últimament amb el Secretari per a
poder llimar asprors i arribar a algun
acord?
Sr. Regidor, sent vostè un professional en
recursos humans, i s’entén que un bon
negociador, com ha deixat  que aquest
tema se li vagi de les mans i no ha arri-
bat a negociar abans? Sr. Regidor, en
l’actualitat el Secretari ens costa als ciu-
tadans 19.487 Euros (3.242.362 Ptes.)
l’any i és ara, i no abans, com vostè deia
en la seva intervenció del 27-01-05, que
cobra sense treballar.
Sr. Regidor, sap vostè que si s’arribés a
judici i es considerés acomiadament im-
procedent, que sota el meu punt de vista
seria el més probable, ens podrien con-
demnar a la readmissió més el pagament
de salaris reportats des del seu cessament
fins a la sentència, o bé a pagar una in-
demnització no inferior a 45 dies de sa-
lari per any i, tenint en comte que el Se-
cretari duu més de 25 anys, ens podríem
anar a una quantitat no inferior a pa-
gar de 180.000 Euros (trenta milions de
pessetes). Sr. Regidor, davant aquests te-
mes cal ser més prudent i pensar que es-
tan vostès gestionant un tema tan im-
portant com la butxaca del contribuent.
Sr. Regidor, li recordo que no està vostè
en una empresa privada on si vostè co-
met algun error o el cessaven o bé aquests
costos requeien sobre l’empresari o accio-
nistes, però aquí cau sobre els contri-
buents de Lliçà d’Amunt.
El passat mes de novembre rebíem la
sentència del Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya favorable al Secreta-
ri de l’Ajuntament i per tant es com-
plia el que el nostre regidor Josep San-
tiago Ariza ja advertia en el Ple del 29
de setembre de 2005. L’anterior equip
de govern  (ERC i ICV-EUiA) no va
fer cas d’aquests advertiments i ara,
per la seva supèrbia i prepotència, ens
toca pagar a tots els lliçanencs de les
nostres arques municipals 300.000
Euros (50.000.000 Ptes.) aproximada-
ment, a més de la seva reincorporació
a la feina, de la qual no hauria d’haver
sortit mai i menys d’aquesta manera.   

Bones Festes i Feliç Any 2010!

Esquerra és encara avui el centre de l’ac-
ció política al nostre poble: sigui a favor o
en contra nostra, totes les posicions polí-
tiques locals giren a l’entorn d’aquesta
referència. Aquest fet el comprovem
amb joia cada mes, al veure com els
grups polítics que governen tenen el
detall de fer-nos protagonistes dels seus
escrits i les seves reflexions.
Posicionaments tan unànimes com els
publicats el mes passat ens fan reflexionar
i intentar actuar-hi en conseqüència. 
Sabent-nos objecte de tanta atenció,
intentarem respondre amb originalitat i,
com sempre, innovant en la comunica-
ció i en la política.
Durant aquest any 2010, tenim intenció
d’enfortir el nostre projecte, que és el que
va guanyar les passades eleccions a Lliçà
d’Amunt. Amb la col·laboració de
tothom qui ho desitgi, tenim intenció
d’enriquir aquest projecte, engrandir-lo,
millorar-lo i portar-lo altre cop a ser el
referent del que la majoria volem per al
nostre poble.
Ajuntant aquests dos factors, el de la cen-
tralitat i el del projecte a actualitzar, ens
disposem, a partir d’aquest gener, a fer
un seguit d’accions participatives, reu-
nions i debats. Hi esteu convidats ja des
d’ara. 
Sabem que les crítiques ferotges que ens
fan poden fer-vos pensar que hauríem de
respondre públicament a tants atacs: i ho
farem. Però no pas en aquest espai muni-
cipal on les nostres respostes serviran
d’excusa als que governen per atacar-nos
amb una força proporcional a la seva
inseguretat.
Volem trencar la dinàmica d’enfronta-
ment gratuït que s’ha instal·lat al nostre
ajuntament. La ciutadania no es mereix
uns regidors més dedicats a burxar als
altres que en governar amb totes les seves
capacitats.
És per això que a partir de gener disposa-
rem d’un local al centre, al carrer Anselm
Clavé 63, on ens podreu venir a trobar.
També posarem a la vostra disposició un
telèfon de contacte on us respondrem a
tota acusació que ens facin i us preocupi.
Però principalment aquest local i aquest
telèfon han de servir per fer-nos arribar
aquelles propostes que us semblin inte-
ressants, necessàries i possibles pel nostre
municipi, i que penseu que poden encai-
xar en el projecte que ja fa 20 anys que el
Grup Municipal d’Esquerra defensa i
desenvolupa al nostre poble.
Bon Festes!

Grups Municipals 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 pri-
mers 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

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

i una còpia del DNI o passaport. El butlletí es
reserva el dret de publicar aquestes col·labora-
cions, 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 contin-
gut de les opinions signades.

Aquí pot inserir la seva publicitat 

Ante la negativa por parte de la Regiduría de
comunicación a publicar un artículo de la
A.VV. de Ca l’Artigues, ICV-EUiA cede su
espacio a dicha Entidad Vecinal.
La nota dice textualmente así:
Por alusiones aparecidas en l’“Informa't” del
Ayuntamiento n.º 25, de fecha de noviembre
de 2009, página de Opinió…’t, en la columna
del grupo municipal PSC.
Con referencia a que en los últimos días se ha
publicado en prensa que el alcalde y la regidora
de Obras de Lliçà d’Amunt habían sido
denunciados por un delito medioambiental, y
que la presunta denuncia viene de la mano del
Presidente de la A.VV. de Ca l’Artigues.
1.º Aclarar que el presidente de dicha A.VV. no
ha publicado en los últimos días, ni antes, nada
sobre dicho tema.
2.º Dicen que durante los cuatro años del
Gobierno Anterior no he denunciado el tema
por haber un regidor de EUiA en el Gobierno.
Debo decir que la A.VV. de Ca l’Artigues este
tema se lo expuso a todos los gobiernos muni-
cipales, los cuales siempre nos decían que esta-
ban por el tema. Se lo exponemos al actual Sr.
Alcalde y no ha dicho nada, por lo que decidi-
mos denunciar a la Fiscalía de Medio
Ambiente.
Estos vertidos dice el PSC que hace 30 años que
existen. Como dicen que dan la cara y aclaran
las cosas, pues bien: la regidora de Participación
Ciudadana hace muchos años que vive en el
barrio de Ca l’Artigues, en una vivienda que
está al lado del torrente de Can Paiaigua, perci-
biendo los malos olores, y nunca ha denuncia-
do este problema tan grave. Recordarle: ¿no es
curioso que durante tres legislaturas (doce años)
ha estado gobernando el PSC en este
Ayuntamiento y no ha hecho nada sobre el
tema?, sería porque estaban gobernando los
suyos y había que esconderlo. Memoria históri-
ca, que tanto le gusta al PSC.
Por último, los colectores que tiene el Barrio de
Ca l’Artigues se hicieron por las denuncias de la
Asociación de Propietarios de Parcelas de Ca
l’Artigues –antes urbanización–, de la cual el
actual presidente de la A.VV. era Secretario,
porque todas las aguas residuales del barrio
iban a los torrentes del barrio, quedando la
parte alta del barrio sin colectores, lo cual
hemos venido denunciando. ¿Quién habla
mas claro, alto y de frente?
NOTA: Este periódico municipal será el pri-
mero que tendrá conocimiento por el presi-
dente de la A.VV. de Ca l’Artigues que la
Fiscalía Provincial de Barcelona de Medio
Ambiente y Urbanismo formula Querella por
un delito ontra los recursos naturales y medio
ambiente contra el Sr. Alcalde y dos Regidores. 

¡ Lliçà d’Amunt  se merece más !

OPINIÓ

El próximo mes de enero comienzan
las obras del colector de aguas residua-
les de la calle Penedés, en el barrio de
Ca l’Artigues.
Esto son hechos, no palabras.
Valga aquí la expresión de “hechos son
razones y no buenas intenciones”; o lo
que es igual, “yo lo pensé antes”, que es
la consigna de ERC y ICV-EUiA.
La desidia del portavoz de ICV-EUiA
no tiene límite: dice ceder el espacio
que tiene en el boletín municipal de su
grupo político a la A.VV. del barrio de
Ca l’Artigues, ¿o solo a lo que quiere
decir su presidente? Debe de ser que no
se acostumbra a la participación ciuda-
dana, ahora dispone de un espacio
mensual, no trimestral como estaba
acostumbrado en la legislatura anterior,
o tal vez le cuesta plasmar su proyecto,
o, lo que es peor, se hace eco y participa
activamente de las mentiras de un indi-
viduo cuyos logros políticos en pro de
los/as habitantes de Lliçà d’Amunt bri-
llan por su ausencia, pésimo maestro
ha escogido.
Si de pedir responsabilidades habla-
mos, estamos de acuerdo, pero siempre
y cuando tengan la valentía y honradez
de decir la verdad.
¿Por qué durante cuatro años que estu-
vieron gobernando ERC y ICV-EUiA
no hicieron ni dijeron nada? 
¿Cómo es posible que desde el año
1995 hasta el 2003 este tema fuera pre-
gunta de pleno y después no se men-
ciona ni se actúa en consecuencia? 
¿Dónde estaba la reivindicación histó-
rica en pro del barrio de Ca l’Artigues
desde 2003 hasta 2007?
¿Por qué dice que el boletín municipal
será el primero en conocer una noticia
que el pasado mes de mayo se publicó
en la “Revista del Vallès”? y lo que es
más importante: 
¿Por que omiten deliberadamente a los
vecinos/as las gestiones que se han efec-
tuado por este equipo de gobierno?  
Desde el PSC felicitamos a este equipo
de gobierno por su buen hacer, por lle-
var a buen término proyectos tan
importantes como es la recogida de
aguas residuales, derecho básico del
ciudadano/a y de respeto por el medio
ambiente.
Queremos acabar preguntándoles a los
vecinos de Ca l’Artigues si saben que se
ha utilizado a l’A.VV. para interponer
una denuncia partidista, y si alguien
sabe quién va a pagar los gastos deriva-
dos de esta denuncia o juicio… por
ejemplo.
¡Feliz año nuevo!
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Telèfons útils FarmàciesAGENDA  GENER
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 de Can Salgot
93 841 77 70 
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
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HORARIS DE GUÀRDIES
Dissabtes: de 16.30 a 20 h
Diumenges i festius: de 10 a 13 h

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

GENER
Farmàcia Esplugas:1,30 i 31 de gener
Farmàcia Galceran:2,3 i 6 de gener 
Farmàcia Valeta:7,23 i 24 de gener
Farmàcia Trullols:9 i 10 de gener
Farmàcia Portabella:16 i 17 de gener

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

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

Aquest butlletí municipal s’edita mensualment i es fa arri-
bar, 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 elec-
trònic 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’A-
juntament, per tal de solucionar el problema.

Web
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 activi-
tats que organitzin el mes següent a l’adreça elec-
trònica butlleti@llicamunt.cat.

Nota
www.llicamunt.cat

A través del web municipal podeu am-

pliar 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.

Espai Garum: “Mans”
Toni Torrillas. Fotografia. 
Fins al dissabte 2 de gener
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81;
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

V Concurs d’aparadors
Alguns comerços del municipi
engalanaran els seus aparadors amb
motius nadalencs. 
Fins al dijous 7 de gener
Lloc: comerços del municipi
Organitza: Ajuntament

Concert de Cap d’Any amb
l’Orquestra Simfònica de Sant
Cugat
Concert de valsos i danses. 
Per assistir a aquest acte, cal recollir
invitacions (màxim dues persones)
a l’OAC de l’Ajuntament, de 9 a 13
h i de 16 a 19 h. Aforament limitat. 
Divendres 1 de gener
Hora: 19 h
Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Organitza: Ajuntament

Els Pastorets
Tornen els Pastorets a Lliçà
d’Amunt!
Dissabte 2 i diumenge 3 de gener
Hora: 19 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Preu: 8 euros per a menors fins als
13 anys, jubilats i majors de 65
anys. Resta d’entrades a 10 euros. 
Venda d’entrades, a l’OAC de
l’Ajuntament, de 9 a 13 h i de 16 a
19 h. Aforament limitat. 
Organitza: Companyia Milnotes i
Ajuntament

Visita del Patge anunciador als
barris
El Patge anunciador i el seu seguici
visitaran els diferents barris del
municipi per anunciar la visita de
Ses Majestats els Reis Mags
d’Orient a Lliçà d’Amunt i lliura-
ran un petit present a tots els nens i
nenes de part de Ses Majestats. Les
AV de cada barri oferiran xocolata-
da, un petit esmorzar o un pica-
pica i un batut, depenent del barri
(veure la notícia).
Dissabte 2, diumenge 3 i dilluns 4
de gener
Hora: segons el barri 
(veure la notícia)
Lloc: segons el barri (veure la notícia)
Organitza: Ajuntament 

Espai Garum
Roser Nadal. 
Escultura amb pols de vidre. 
Del diumenge 3 al dissabte 30 de
gener
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81;
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

Gran Cavalcada de SM Els Reis
Mags d’Orient
Un any més, Ses Majestats els
Reis Mags d’Orient arribaran a
Lliçà d’Amunt carregats de jogui-
nes, regals i il·lusió per donar pas
a la nit més màgica de l’any. 
La cavalcada recorrerà diversos
carrers del municipi i acabarà al
Pavelló Municipal d’Esports, on
els nens i nens de Lliçà d’Amunt
podran saludar Ses Majestats. 
Per evitar que tothom esperi Ses
Majestats en un mateix punt, cosa
que dificulta la visibilitat de la
cavalcada, us recomanem tres
punts perquè pugueu esperar l’a-
rribada de la comitiva reial junta-
ment amb algunes entitats del
municipi que us faran més amena
l’espera (veure notícia). 
Dimarts 5 de gener
Hora de sortida: 18 h
Lloc de sortida: plaça de
Catalunya
Recorregut: plaça de Catalunya,
Aliança, Anselm Clavé, canvi de
sentit a l’alçada del c. de Sant
Joan, Anselm Clavé, Baronia de
Montbui i Pavelló Municipal
d’Esports.
Nota informativa: Les portes
del Pavelló Municipal d’Esports
no s’obriran fins uns minuts
abans de l’arribada de Ses
Majestats a aquest recinte, per la
qual cosa recomanem a la gent
que assisteixi a la cercavila i no
faci cua al pavelló fins a l’hora en
què s’obrirà l’equipament.
Organitza: Ajuntament

Festa de Sant Julià
Dijous 7 de gener
Missa en honor a Sant Julià: 20 h
Concert del grup Vox Seven: 21 h;
concert de cançons i espirituals
negres.
Lloc: Església de Sant Julià
Organitza: Ajuntament

Curs de protocol social i saber
estar
Dimarts 19 i divendres 22 de gener
Horari: de 20 a 22 h
Lloc: Local de Ca la Coixa, al cos-
tat de l’Ajuntament
Preu: 35 euros
Inscripcions: dimarts i dijous, de
18.30 a 20.30 h al local o trucar al
687 50 52 99
Més informació: http://alternati-
vallicaperatots.blogspot.com
Organitza: Alternativa Lliçà 
per a tots

Espectacle infantil: “Katakrak”
A càrrec de la companyia KD Cirk. 
Diumenge 17 de gener
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu L’Aliança
Organitza: Ateneu L’Aliança

Festa de Sant Antoni
Diumenge 24 de gener
Programació: (veure la notícia)
Organitza: Comissió dels Tres
Tombs

Ple ordinari
Dijous 28 de gener
Hora: 19 h
Lloc: Casal de la Gent Gran
Organitza: Ajuntament

Sopar-tertúlia
Tema: Seguretat ciutadana.
Divendres 29 de gener
Hora: 21.30 h
Lloc: Restaurant La Cruïlla
Preu: 18 euros
Reserves: 687 50 52 99
609 61 34 31
Organitza: Alternativa Lliçà 
per a Tots

Espai Garum
Suiram Zemog. Instal·lació. 
Del diumenge 31 de gener al
dissabte 27 de febrer
Lloc: carrer d’Anselm Clavé, 95
Més informació: 629 06 42 81;
http://garum.blogspot.com
Organitza: Màrius Gómez

Sortida al teatre
Cada primer divendres de mes
Lloc: Barcelona
Més informació: 687 50 52 99 o
http://alternativallicaperatots.blogs
pot.com
Organitza: Alternativa Lliçà 
per a tots
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