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L’alcalde i el president de la Diputació
de Barcelona inauguren la Biblioteca
Ca l’Oliveres
El passat 10 de setembre, coincidint amb
la celebració de la Festa Major de Lliçà
d’Amunt, es va inaugurar aquest nou
equipament que el dia 13 de setembre va
començar a funcionar a ple rendiment. La
nova biblioteca té una superfície de més
de 1.500 metres quadrats i ofereix serveis
tan diversos com el préstec de llibres, CD,
revistes, vídeos i servei Wi-Fi.
PÀG. 3
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OPINIÓ
Editorial
El passat 31 de juliol va sortir publicat al BOE l’estudi informatiu del traçat definitiu del Quart Cinturó o Ronda del Vallès al
seu pas per Lliçà d’Amunt. Us hem de dir que vàrem quedar negativament sorpresos per les formes, s’ha publicat en ple estiu,
no se n’han tingut en compte les alternatives que vàrem proposar en el seu dia, ni se’ns ha consultat res, sobretot tenint en
compte com afecta el nostre municipi. El que tenim molt clar és que estem totalment en contra d’aquest traçat.

Ignasi Simón Ortoll
Alcalde

El Quart Cinturó ens afecta de ple, entra per la banda nord-est de Lliçà d’Amunt, a l’alçada de sector de Santa Junta, i surt per
la banda nord-oest per sobre de Can Rovira. És una proposta que ens parteix el terme municipal en dos. Després de tants esforços per fer una planificació urbanística que proposem amb la revisió del POUM per preservar el nostre privilegiat entorn natural, en especial el bosc de Palaudàries, no podem de cap manera plegar-nos de braços davant aquesta agressió.
Aquesta proposta va en contra del nostre POUM, del Pla d’Infraestructures de Catalunya, a més no recull la filosofia, ni el
traçat ni les condicions del traçat proposat en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona i, a més, l’informe mediambiental
utilitzat és caduc i no s’ajusta al nostre territori.
Per aquests motius farem un front comú amb la ciutadania i amb la resta de forces polítiques del poble per veure quines mesures podem trobar, entre tots plegats, per blindar i protegir el nostre territori.

Enquesta ciutadana

Ha visitat ja la nova Biblioteca Ca l’Oliveres?

No sabía que se había inaugurado. Seguramente iré a verla
pero no creo que la use porque
vivo en Can Salgot y no vengo
mucho al centro. Me gusta leer
pero leo en casa.

Me parece chulísima y ya me
he hecho socia. Es estupenda y
muy bonita, y yo creo que aquí
hay muchos niños y mucha
gente a la que le gusta leer que
la van a usar mucho.

La he visto sólo por Internet
y me parece muy bien que la
hayan abierto pero no creo
que la vaya a utilizar mucho
porque teniendo Internet en
casa lo puedo encontrar todo.
Mis hijas supongo que sí que
la utilizarán. Yo iré a verla por
conocerla.

Encara no l’he visitat per
motius de feina, però crec que
és un equipament que utilitzaré
quan ho necessiti.

Ja he visitat la biblioteca i m’ha
agradat, crec que és un bon
equipament pel municipi i
segur que l’utilitzaré.

María Josefa García
Can Salgot

Yolanda Carrascosa
Ca l’Oliveras

Raquel Mata
Can Salgot

Montse Rosell
Nucli Urbà

Marc Morillas
Nucli Urbà

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

L’alcalde i el president de la Diputació de Barcelona
inauguren la Biblioteca Ca l’Oliveres
El passat 10 de setembre, coincidint amb la celebració de la Festa Major de Lliçà d’Amunt, es va inaugurar aquest nou
equipament que el dia 13 de setembre va començar a funcionar a ple rendiment. La nova biblioteca té una superfície de més
de 1.500 metres quadrats i ofereix serveis tan diversos com el préstec de llibres, CD, revistes, vídeos i servei Wi-Fi.
La nova biblioteca Ca l’Oliveres està situada a la masia que
porta aquest nom i que va ser
construïda al 1872, la qual s’ha
reformat i ampliat seguint el
programa i les directrius del
Servei de Biblioteques de la
Diputació de Barcelona i respectant l’aspecte original,
conservant-ne l’escala de pedra
i restaurant-ne l’antic forn de
pa. A més hi ha annexat un edi-

milions d’euros, 3 milions
aportats per l’Ajuntament, i la

LA BIBLIOTECA TÉ UN FONS
DOCUMENTAL INICIAL
DE 21.100 DOCUMENTS
fici d’espais amplis. Aquest
nou equipament ha suposat
una inversió de gairebé 4

resta a través de subvencions de
la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya.

DESCOBRIMENT DE LA PLACA

Durant l’acte inauD
gural l’alcalde,
Ignasi Simón, va
destacar “l’aposta que fem
des de l’Ajuntament amb

MOMENT DELS PARLAMENTS

aquest equipament, que dóna
centralitat al nostre poble i
ofereix un servei cultural i de
formació per a tothom”. “Ara,
només cal que els ciutadans i

VISITA A L’INTERIOR DE LA BIBLIOTECA
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ciutadanes de Lliçà l’utilitzeu
i el feu vostre”, va afegir l’alcalde.
Per la seva part, el president
de la Diputació, Antoni
Fogué, va felicitar els veïns i
veïnes per la “recuperació
d’aquest edifici patrimoni
rural del poble amb un ús
per la ciutadania que dóna
resposta als reptes del segle
XXI”, perquè, com diguè el
president “fa una oferta
amplia pels més menuts, els
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joves i els adults de totes les
edats amb música, lectura i
connexions a les noves tecnologies, els que aporta formació i cultura a tota la ciutadania”.
En total, la biblioteca disposa
de prop de 1.600 m2 útils distribuïts en tres plantes: a la
planta d’accés es troba el servei de préstec, l’àrea de revistes, música i la infantil; a la
primera, l’àrea general, amb
un espai per a joves i un racó

de còmic; finalment, a la
segona planta, s’ubiquen els
serveis tècnics i espais de treball i recerca.
Té un fons documental inicial de 21.100 documents i
128 subscripcions a diaris i
revistes. Ofereix accés gratuït
a Internet, zona Wi-Fi, informació i préstec i disposa
d’una sala polivalent per a
activitats. La biblioteca oferirà 34 hores i mitja de servei
al públic.

EXPLICACIONS DURANT EL RECORREGUT

Serveis que oferirà la Biblioteca Ca l’Oliveres
La biblioteca oferirà el Servei de préstec perquè els usuaris
puguin emportar-se documents, i el Servei de préstec interbibliotecari per proporcionar els documents que no existeixen en
el fons propi i que estan disponibles en altres biblioteques de
la Xarxa o en altres institucions bibliotecàries, com ara en les
universitats públiques catalanes. A més, a la biblioteca també
es podrà trobar informació sobre Lliçà d’Amunt.

ACCÉS A INTERNET
La biblioteca oferirà accés gratuït a Internet. Amb fulletons
informatius realitzats per la Gerència de Serveis de Biblioteques sobre l’ús d’aquest servei i les consultes a internet.
També oferirà una guia d’ajuda als pares per tal que els seus
fills naveguin amb seguretat per la xarxa:
L’accés a internet es complementarà amb altres serveis oferts
com:
• Wi-Fi (xarxa sense fils) que permet a l’usuari de la biblioteca
connectar-se gratuïtament a internet amb el seu ordinador
portàtil.
• Reserva d’ordinadors en línia.
• Servei d’ofimàtica.

CONSULTA
La biblioteca oferirà la consulta in situ del seu fons documental,
en qualsevol tipus de suport, per cobrir les necessitats informatives, formatives i de lleure, tant d’infants com d’adults.
Els documents de la biblioteca es trobaran en prestatges de lliure
accés ordenats per matèries segons una adaptació simplificada
de la Classificació Decimal Universal (CDU) i agrupats per centres
d’interès.
ALTRES SERVEIS
Sales d’estudi
Especialment adreçades als estudiants (a partir de 14 anys).
L’objectiu és posar a l’abast dels joves uns espais idonis per a
l’estudi, en un horari adient per a les seves necessitats. Les
sales d’estudi disposaràn de connexió Wi-Fi.
La biblioteca també disposarà d’una sala de treballs en grup
que es podrà reservar amb antelació.
Clubs de lectura
Els clubs de lectura són una activitat oberta, dirigida a totes les
persones que gaudeixen llegint i volen compartir les seves
experiències i impressions amb d’altres que també són –o
volen ser-ho– aficionades a la lectura.

Activitats d’extensió cultural
Servei consistent en l’organització d’activitats orientades a
potenciar l’ús de la biblioteca i a fomentar l’interès per la lectura en els adults i els infants: hora del conte, tallers de lectura, presentació de llibres, conferències literàries d’autors,
conferències de temes d’actualitat, exposicions sobre autors,
il·lustradors, cicles de música...
El carnet de la biblioteca
La sol·licitud del carnet de biblioteca es podrà fer des de la
mateixa biblioteca o bé en línia, des del Catàleg Col·lectiu de
la Xarxa de Biblioteques. El formulari de sol·licitud demana a
l’usuari les dades personals necessàries (nom i cognoms,
adreça, data de naixement, etc.). Els usuaris, a més, poden fer
altres gestions en línia relacionades amb el préstec: reserves i
renovacions de documents.
El mateix carnet serveix per a tota la Xarxa de Biblioteques
Municipals de la província de Barcelona i permet gaudir d’importants avantatges en el món de la cultura.
Horari de la Biblioteca:
Matins: dimecres, divendres i dissabte de 10 a 14 h
Tardes: de dilluns a divendres de 16 a 20.30 h
Per a més informació tel. 93 860 71 16
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Èxit de participació a la Festa Major 2010
Tota la població de Lliçà, grans i petits, ha sortit al carrer per participar
en els actes festius que s’han organitzat durant aquests dies, que han
combinat tradició amb innovació.
La Festa Major d’aquest any va
començar el cap de setmana
del 3, 4 i 5 de setembre, amb la
31a edició de les 24 Hores de
Resistència en Ciclomotors
de la Vall del Tenes. Aquest
esdeveniment esportiu, que
estava d’aniversari, va comptar
amb l’assistència de més de
30.000 visitants.
Durant les Jornades d’Escalfament, la ciutadania va poder
gaudir d’activitats esportives,
infantils, juvenils i cinema a la
fresca –que
q van compp

tar amb un gran nombre d’assistents–. També hi va haver
les primeres proves de La
Juguesca.
Des del dijous 9 fins al diumenge 12 de setembre, els
actes festius no van donar treva
als lliçanencs i les lliçanenques.
La nit del dijous es va celebrar
la XXIV edició del Sopar de
les Àvies, on més de 600 assistents van poder gaudir dels
plats cuinats per una setante-

na d’àvies del poble. En
aquesta edició l’escenari escollit per acollir la vetllada va ser
l’era de la nova Biblioteca Ca
l’Oliveres, que tot just es va
inaugurar l’endemà. La vetllada va estar amenitzada pel
monologuista Dani Pérez. El

L’ACTOR RAMON GODINO S’ADREÇA AL PÚBLIC DEL SOPAR DE LES ÀVIES

PROVA DE LA JUGUESCA

sopar va comptar amb diverses sorpreses com la presència
de l’actor català Ramon Godi-

CERCAVILA DE GEGANTS

na, el qual va elogiar en el seu
discurs els àpats cuinats per
les àvies i va llençar un repte
als avis per tal que l’any vinent,
celebració dels vint-i-cinc
anys d’aquest tradicional

sopar, els homes preparin
alguna sorpresa per a les àvies.
Una altra de les sorpreses de la
nit va ser un fantàstic espectacle pirotècnic i el sorteig dels
plats, que enguany es va fer a

ESPAI CONCERTS
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MEMBRES DEL CONSISTORI DESPRÉS DE L’OFRENA FLORAL

través d’un vídeo protagonitzat per les àvies.
Abans però es van inaugurar
les exposicions de Festa Major:

del dinar, va arribar un dels
moments més especials d’aquesta Festa Major: la inauguració
de la Biblioteca Ca l’Oliveres,

L’ACTE MÉS EMBLEMÀTIC DE FESTA
MAJOR, EL SOPAR DE LES ÀVIES,
VA COMPTAR AMB MÉS DE
600 ASSISTENTS
“Art al Casal”, amb obres fetes
pels avis i àvies que participen
a les activitats artístiques del
Casal, i ll’exposició
exposició “Lliçà
Lliçà en el

un nou equipament, que cobrirà
una necessitat al nostre municipi
i també als del voltant. La biblio-

teca va ser inaugurada pel president de la Diputació i per l’alcalde de Lliçà d’Amunt, i va
comptar amb la presència de
tots els representants polítics a
l’Ajuntament, de les entitats lliçanenques i també dels alcaldes
de Bigues i Riells i de Santa
Eulàlia de Ronçana.
El mateix divendres també van
continuar les proves de La
Juguesca amb el pregó a càrrec
de la colla Can T’implora,
guanyadora de La Juguesca
2009, i la Cercavila de Festa
Major. La nit va estar marcada
per l’actuació al Pinar de la

ESPAI BARRAQUES

UN DELS SUCULENTS ÀPATS PREPARATS
PER LES ÀVIES

ESPECTACLE DEL CONCERT DE FESTA MAJOR

Temps”, una interpretació
del canvi social i paisatgístic
del nostre municipi en les darreres dècades i realitzada per
fotògrafs professionals de la
comarca. Aquest dia també es
va donar el tret de sortida a
l’Espai Barraques, situat al
Pinar de la Riera, que va acollir
actes diversos, va donar cabuda
a l’Espai Concerts i va esdevenir un dels punts de trobada de
la Festa Major.
El divendres 10 de setembre, dia
de festa local, es va celebrar el
dinar i la festa d’Homenatge a la
Vellesa, que va comptar amb
més de 600 assistents. Després

FOTO DE LES ÀVIES CUINERES DEL SOPAR I MOMENTS DEL SOPAR DE LES ÀVIES
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Riera del Niño de la Hipoteca
i Se atormenta una vecina, i
pel Ball de Festa Major a càrrec
de l’orquestra Cimarrón, que
va comptar amb força assistència de públic.
El matí del dissabte 11 de
setembre va començar amb la

llegir el manifest, es van cantar
Els Segadors i els partits polítics i entitats municipals van
poder fer lliurament d’ofrenes
florals al monument en homenatge a Rafael Casanova.
Durant aquest acte, també es
va homenatjar a les entitats

LA COLLA DELS SPORTING
L’OLLA VA GUANYAR LA JUGUESCA
D’AQUEST ANY
sortida de la XXIII edició de la
Cursa quart de marató de
la Vall del Tenes. El matí, però,
va estar protagonitzat pels
actes oficials de la Diada
Nacional de Catalunya: es va

Cor Colaverià l’Aliança, la
Comissió d’Homenatge a la
Vellesa i la Comissió del Sopar
de les Àvies. Tot seguit va tenir
lloc l’actuació del Ball de Gitanes i la III Baixada de Carre-

TORNEIG DE RÀPIDES D’ESCACS

CERCAVILA DE LES COLLES

MOSTRA D’ART AL CASAL

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ A LA BIBLIOTECA

PROVA DEL FORMIGUEIG

ESTIRADA DE TRACTOR
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IMATGES DE LA BAIXADA DE CARRETONS I DE LA CERCAVILA DE LA JUGUESCA

tons pel barri de La Sagrera i el
III Formigueig. La Baixada de
Carretons, organitzada per la
Colla de Carretons, va comptar amb la participació d’una
quinzena d’originals carretons
que van entretenir, al llarg del
seu recorregut, a
totes i tots els
assistents. En el
Formigueig, una
vintena de grups i
unes 300 persones
van gaudir de les
diferents proves
d’aquesta gimcana.
A la tarda, l’Orquestra Volcán va
oferir el tradicional

Concert de Festa Major i, a la
nit, va ser l’encarregada d’amenitzar el no menys tradicional
Ball de Festa Major. Aquest dia
tampoc van faltar les proves de

La Juguesca, que van arribar
fins a la matinada.
El diumenge 12 de setembre va
tenir lloc la XXIV Trobada de
Gegants i Geganters i els posteriors cercavila i ball que van
comptar amb la participació de
les colles geganteres de 10
poblacions catalanes. A més,

aquest dia també hi va haver el
Torneig d’Escacs, alguna prova
de la Juguesca, como la prova a
la piscina o l’estirada de tractor,
i l’obra de teatre “La Corte del
Faraón”, que va comptar amb
més de 500 espectadors.
Diumenge al vespre també
es fa fer públic el veredicte

final de La Juguesca que va
donar la victòria a la colla dels
Sporting l’Olla. El punt i final
de la festa el va posar un
espectacle pirotècnic al camp
de futbol, on més de 1.500
persones van poder gaudir d’un
dels millors espectacles
pirotècnics dels darrers anys.

BALL DE GITANES I BALL DE FESTA MAJOR

MOMENT DEL DINAR D’HOMENATGE A LA VELLESA
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El cicle MUDA’T ens ofereix dues
obres de teatre per aquesta tardor
Després de l’estiu, torna el cicle MUDA’T, de MÚsica, DAnsa i Teatre. Aquesta tardor, aquest
cicle ens portarà dos espectacles.
Al mes d’octubre, podrem
veure l’espectacle “La síndrome de Bucay”. Es tracta d’una
obra de teatre que parla de
l’amor, de les casualitats de la
vida, de les mentides, de les
veritats, dels secrets, dels prejudicis i de com un simple
llibre et pot canviar la vida.
Serà el divendres 29 d’octubre, a les 21 h, a l’Ateneu
l’Aliança.
Aquesta obra de teatre està
dirigida per Joan Gallart i
interpretada per Aida Oset,
David Verdaguer i Xevi
Gómez. Concretament, “La
sindrome de Bucay” explica la
història d’en Santi, un portalliteres que està enamorat de la
Rosa, una noia amb qui coin-

cideix al bus i que llegeix un
llibre de Bucay. En Santi té
una concepció romàntica de
l’amor, tot el contrari del seu
company de feina, en Robert,
un gran aficionat als westerns.
Quan van a buscar un èxitus,
en Santi descobreix que la
morta llegia el mateix llibre de
Bucay que la Rosa. Però les
coincidències no s’acabaran
aquí. Un retrobament altra
vegada casual, un desenllaç
imprevist i un canvi en el
caràcter prou definit dels personatges donaran raó dels efectes letals de la síndrome de
Bucay.
Podeu comprar les entrades
anticipadament, a un preu de
8 euros, a l’Ajuntament, del 4

al 29 d’octubre, a
les 12 h. El mateix
dia de l’espectacle,
durant l’hora abans
de l’inici, podeu
comprar l’entrada a
la taquilla de l’Ateneu a un preu de
10 euros.
Al mes de novembre, podrem veure l’espectacle
“Cazando gamusinos”. Es
tracta d’un monòleg d’humor
que, en aquest cas, ens demostra que ens passem la vida
caçant gamusinos i que és una
llàstima morir i que la gent
digui: “Va ser un treballador
exemplar” i no: “El cabronàs es
va fotre una vidorra de puta
mare i sempre va ser feliç”.

CULTURA

7è Concurs Fotogràfic
Memorial Joan Soley

El Concurs té dues temàtiques:
“Lliçà d’Amunt de nit” i “Tema
lliure sobre muntanya i paisatge”.
Els premis consisteixen en 350
euros, 250 euros i 150 euros
per a cadascuna de les temàtiques més un curs de fotografia
i una inscripció al Club Casanova per a cada guanyador, per
cortesia de l’empresa patrocinadora Foto Casanova.

Les inscripcions són gratuïtes i
cada participant pot presentar un
màxim de 3 fotografies de grandària mínima 18x24 cm. El termini de recepció de fotografies és
fins el dijous 18 de novembre de
2010, de 8 a 14 h i de 16 a 19 h,
cada dia laborable (excepte el
divendres, que només es fa horari matinal), a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà de l’Ajuntament.

El jurat estarà integrat per tres
persones relacionades amb el
món de la fotografia.
L’Ajuntament farà una exposició amb totes o part de les
fotografies seleccionades. El
veredicte i el lliurament de premis es farà el divendres 17 de
desembre, a la Sala d’Actes de la
Biblioteca Ca l’Oliveres, a les
20 h, coincidint amb la inauguració de l’exposició.
Trobareu les bases del concurs
a www.llicamunt.cat.
Més informació
a la Regidoria de Cultura
de l’Ajuntament:
cultura@llicamunt.cat

A DALT: CARTELL DE L’OBRA
“CAZANDO GAMUSINOS”
A L’ESQUERRA: MOMENT DE
L’ESPECTACLE “LA SÍNDROME DE

BUCAY”

Serà el dissabte 27 de novembre, a les 20 h, a l’Ateneu
l’Aliança.

Aquest espectacle està dirigida per Carme Malé i interpretada per Dani Pérez.

LA SÍNDROME
DE BUCAY

CAZANDO
GAMUSINOS

Dia: 29 d’octubre
Hora: 21 h
Lloc: Ateneu l’Aliança

Dia: 27 de novembre
Hora: 20 h
Lloc: Ateneu l’Aliança

La regidoria de Cultura
i Cooperació es trasllada
a la Biblioteca
Ca l’Oliveres
Des de l’1 d’octubre, la regidoria
de Cultura i Cooperació està situada a la Biblioteca Ca l’Oliveres.
Amb aquest trasllat, l’Ajuntament
pretén concentrar tots els serveis
culturals en aquest nou equipament de referència al municipi.
La regidoria de Cultura i Cooperació està situada a la tercera
planta de l’edifici i manté l’horari

que tenia: els matins de dilluns a
divendres i les tardes de dimarts
i dijous.

També manté les mateixes dades
de contacte:
Tel.: 938415225
Fax: 938414175
C/e: cultura@llicamunt.cat
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ESPORTS

Èxit de la XXXI edició de les 24 h
de resistència en ciclomotors
de la Vall del Tenes
En aquesta edició han participat un total de 170 pilots i es calcula que
durant els tres dies han passat prop de 30.000 espectadors.
El passat cap de setmana del 3,
4 i 5 de setembre es van celebrar les 24 h de Resistència en
Ciclomotors de la Vall del
Tenes que enguany han arribat
a la XXXI edició.
A l’edició d’aquest anys van
competir un total de 170 pilots
que es van repartir entre 40
equips catalans i de la resta de
l’Estat, 2 italians i 1 holandès.
S’ha de destacar que a part de
les motos convencionals de
motor benzina de 2 i 4 temps
va competir una motocicleta
elèctrica que no emet CO 2,
dins la categoria de 125cc, pertanyent a l’equip Qunatypark
de St. Feliu de Codines.
Puntualment, a les 7 de la
tarda del dissabte 4 de setembre, l’alcalde de Lliçà d’Amunt,
acompanyat per alguns membres de la corporació i l’equip
directiu de les 24 h, va baixar

la bandera i s’inicià la competició que va estar acompanyada
durant les 24 Hores següents
per tota una sèrie d’activitats
paral·leles. Vols en helicòpter,
concerts, tirolina per petits i
grans que creuava la recta del
circuit, inflables, exhibició de
quads i de trial i un castell de
focs nocturn, van donar vida a
unes 24 h altament concorregudes. Al voltant d’unes
30.000 persones es calcula que
van passar per les instal·lacions
del circuit.
El mateix dissabte també es va
retre homenatge en un acte de
reconeixement al Joaquim
Sobrevias, conegut com a Quim
Tuixells, un dels promotors de
la volta en carro als Països Catalans, i al Pepe Vizcaíno, mecànic, pilot, col·laborador i persona vinculada estretament a
les 24 Hores.

MOMENT DE L’HOMENATGE I GUANYADORS AL PÒDIUM

Grup 2
1r. Rempoines Competició
(Riera, Monge, Quintana i
Santos): 377 voltes
2n. Protaiko.1r (López, Caro,
Ortega i Gispert): 373
voltes
3r. Projectes P&P (Sànchez,
Codina, Aguilera i Lorenzo):
367 voltes

CLASSIFICACIÓ DELS
EQUIPS PER CATEGORIES:

MOMENTS DE LA CURSA

Categoria Absoluta
1r. Sis de sis Racing (Betriu,
Rodés, González i Bertran):
457 voltes
2n. Tillo Team (Pérez, Luengo,
Batlles): 456 voltes
3r. Mototrack Racing (Díaz,
Serra, López i Armengol):
445 voltes

Grup 1
1r. Dutch Team (Somsem,
Lansink, Borgerling i Sonderen): 417 voltes
2n. Pneumàtics ocasió (Bosch,
Capella, Piferrer i Martí):
416 voltes
3r. Pistofos 24 h (Pla, Boix,
Moreno i Durbau): 399
voltes
Vall del Tenes
1r. Tillo Team ((Pérez, Luengo,
Batlles): 456 voltes
2n. Caler Racing (Montpart,
Vilalta i Bonet): 416 voltes
3r. Carnisseria Subirats (Ruiz,
Ibáñez, Dalmau i Corcoles):
423 voltes
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OBRES I SERVEIS

El proper 23 d’octubre s’inaugura
el nou camí de vianants de Can Rovira
Aquesta obra, reclamada històricament per les entitats veïnals de la zona, ja és una realitat i facilitarà
la circulació de vianants entre els barris de Can Rovira, Can Roure i Palaudalba.

CAMÍ DE VIANANTS DE CAN ROVIRA

El dia 23 d’octubre s’inaugurarà el nou camí de vianants de
Can Rovira que unirà a nivell
peatonal els barris de Can
Rovira i Can Roure i Palaudalba. Aquest projecte, que ha
suposat una inversió de més de
420 mil euros, suposa una
millota en la mobilitat dels
veïns i veïnes de la zona i comportarà més seguretat viària en
els trajecte a peu i en bicicleta
entre aquests barris.
El nou camí, paral·lel a la carretera de Palaudàries i al carrer

de l’Avellaner va des de les primeres cases del barri de Can
Rovira Nou fins al Centre Cívic
de Palaudàries, on s’enllaçarà

En els últims anys a la zona de
Palaudàries s’han construït diferents equipaments públics: el
CEIP Miquel Martí Pol, l’Es-

AMB LA CONSTRUCCIÓ D’AQUEST NOU CAMÍ
DE VIANANTS EL TRÀNSIT DE VIANANTS
I CICLISTES SERÀ SEGUR I CÒMODE
amb el futur camí que unirà el
CAP i el CEIP i que ja s’està
construint.

cola Bressol de Palaudàries, el
centre Cívic de Palaudàries,
una zona esportiva i el CAP

de Palaudàries, que han generat intenses necessitats de
mobilitat que es cobreixen
principalment mitjançant el
trànsit rodat de vehicles. Això
es degut, per una banda, al
tipus d’urbanització dispersa
que envolta la zona, però per
l’altra a la manca de vies d’accés segures per als vianants i
els ciclistes. Ara, amb la
construcció d’aquest nou
camí de vianants el trànsit de
vianants i ciclistes serà segur i
còmode.

D’aquesta manera, el veïns i
veïnes de barri de Can Rovira Nou, que fins al moment
no disposaven ni tan sols de
voreres per poder arribar fins
als equipaments públics de
la zona, podran anar caminant amb seguretat i comoditat fins als serveis públics
propers.
El nou camí té una llargada de
més de 800 metres i una
amplada de 2 metres i s’ha
dividit en tres trams, ja que la
carretera en talla la continuïtat dues vegades. Per enllaçar
un tram amb l’altre caldrà travessar la carretera mitjançant
passos de vianants. Aquest
nou camí s’ha il·luminat amb
panells fotovoltaics, un tipus
d’il·luminació respectuosa
amb el medi ambient.
D’aquesta manera es pretén
promoure alternatives a l’ús
del vehicle privat per accedir a
la zona d’equipaments, alhora
que crear un passeig agradable
per a usos més lúdics.

OBRES I SERVEIS

Finalitzen les obres del col·lector de Ca l’Artigues
El col·lector de Ca l’Artigues ja
és una realitat. Les obres de
sanejament del nucli de Ca
l’Artigues es van iniciar el passat mes de març i han contemplat la realització del sanejament dels punts d’abocament
per a retornar-los a la xarxa
municipal i des d’aquí a la
depuradora.
La zona afectada correspon a
dos trams diferents del barri de
Ca l’Artigues. En cadascuna
de les zones s’ha realitzat la
infraestructura necessària per
tal de recollir els abocaments

identificats de la xarxa de clavegueram municipal o baixa.
D’acord amb el projecte executiu els punts d’abocament
d’aigües residuals objecte de
les obres han estat els carrers
Penedés, Urgell, Priorat i Garrigues.
A partir d’ara, tots aquells
habitatges que tinguin un abocament incontrolat al bosc o a
la llera del torrent, estaran
obligats a connectar-se a la
nova xarxa, bé sigui pel sistema
de gravetat o a través d’un sistema particular de bombeig.

OBRA ACABADA DEL NOU COL·LECTOR
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L’Ajuntament ha iniciat les obres
de construcció de la vorera al carrer
Torrent Merdanç, entre els carrers
d’Anselm Clavé i Sala Ambròs
Actualment no existia voravia al
tram descrit i els vianants havien
de circular pel mig. El carrer és,
a més, lloc de pas pels nois i
noies que van fins a l’institut a
la vegada que via peatonal
directa cap el centre del poble.
La vorera tindrà una amplada
de 3 m i s’aprofitarà per fer la
instal·lació de l’enllumenat
públic. L’obra corre a càrrec de
l’Ajuntament i l’executa la brigada municipal. La continuació fins a l’avinguda dels Països
Catalans, en una segona fase,
es troba també en estudi.

Ampliació de la voravia
sobre el pont del riu Tenes
a la sortida de Lliçà d’Amunt
D’altra banda aquest mes
d’agost també s’han realitzat
les obres d’ampliació de la
voravia sobre el pont del riu
Tenes a la sortida de Lliçà
d’Amunt. Aquestes obres han
anat a càrrec de la Diputació
de Barcelona.
La BV-1432 suporta una densitat de tràfic d’uns 15.000
vehicles diaris, a la vegada que
és una via d’accés de vianants
cap el Pinar de la Riera, la

cooperativa, la piscina, el
camp de futbol i la zona de
l’institut.
Abans l’amplada pel pas de
vianants del pont era de
0,60 m, en cada sentit, i amb
l’arranjament que s’ha executat arribarà fins els 0,90 m per
banda, amb el que cada voral
complirà amb la normativa
actual. A les voreres es mantindran les proteccions interiors tubulars d’acer de 20 cm,
ja que la velocitat màxima del
tram és de 50 km/h.

VORERA DEL TORRENT MERDANÇ

VORAL DEL PONT

HABITATGE

Es crea el Registre de Sol·licitants d’Habitatges
amb Protecció Oficial (RSHPO) a Lliçà d’Amunt
Des de la regidoria d’habitatge
es recorda, per una banda, la
construcció de vivendes de protecció oficial a les urbanitzacions
de Can Salgot i Ca l’Artigues.
Per l’altra banda, s’informa a
totes aquelles persones qque no
han pogut sol·licitar
un habitatge en el
municipi que properament tenen la oportunitat de fer-ho
mitjançant un procediment molt més fàcil
i àgil per tramitar la
inscripció, adjudicació
i transmissió de vivendes protegides, tot garantint la
màxima transparència en tot el
procés.
QUÈ ÉS?
Un registre de caire públic,
administratiu; compost per la
suma dels registres propis (municipals i supramunicipals) i el

registre de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
QUIN OBJECTIU TÉ?
Facilitar informació en matèria
d’habitatge, al mateix temps

d’establir un procediment informàtic de gestió i control de les
adjudicacions d’HPO.
QUI ES POT INSCRIURE?
Qualsevol persona amb residència a Catalunya.
QUÈ IMPLICA
LA INSCRIPCIÓ?
• Un requisit imprescindible
per poder ser adjudicatari
d’un HPO.

• La inscripció haurà de ser prèvia a l’inici del procediment
d’adjudicació d’una promoció i no suposa cap altre dret
per a la persona inscrita.
• La vigència del registre serà
d’un any, prorrogable per
períodes iguals.
QUINS REQUISITS HI HA PER
INSCRIURE’S?
• Ser major d’edat o estar
emancipat.

• No disposar d’un habitatge
en propietat.
• Satisfer el límit d’ingressos
(suma dels ingressos percebuts per tota la unitat de
convivència), establert per la
normativa sobre habitatges
de protecció oficial.
• Residir a Catalunya.
• L’interessat només pot pertànyer a una unitat de convivència i aparèixer en una
única sol·licitud d’inscripció.
Si et vols informar
o inscriure’t
clica a sobre del nou
banner d’HPO (Habitatges
amb Protecció Oficial)
ubicat a la pàgina web de
l’Ajuntament. Si ho
prefereixes, també pots
dirigir-te a l’Empresa
Municipal d’Obres (EMO), o
bé a la regidoria pertinent.

IMATGE VIRTUAL DELS HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

S’inicia el procés d’adjudicació per l’arrendament de 5 locals
comercials al Mercat Municipal de Ca l’Artigues
Si tens intenció d’obrir un
negoci, tens fins el proper dia
29 d’octubre per presentar la
teva proposta.
La superfície útil dels locals
varia des dels 23,80 m2 fins als
31,38 m2 i el preu de lloguer és
de 13 euros/m2 (més IVA).
Es determinarà el projecte de
negoci més adient per cadascun dels usos genèrics definits
en funció de les necessitats de

la totalitat del complex de
l’equipament - mercat municipal, tot valorant una pluralitat
de criteris (millor preu, persona física o jurídica més idònia,
objecte del negoci, projecte
més viable, projecte de més
qualitat).
El Plec de clàusules i la documentació que hem d’aportar la
podeu trobar a la web de l’Ajuntament, a l’apartat EMO.

LOCALS COMERCIALS OFERTATS

JOVENTUT

La regidoria de Joventut
es trasllada a l’Espai Jove El Galliner
Des de l’1 d’octubre, la regidoria de Joventut està situada a
l’Espai Jove El Galliner.
Amb aquest trasllat, l’Ajuntament pretén concentrar
tots els serveis juvenils en
aquest equipament juvenil
del municipi.
A més, això ha permès ampliar
l’horari de l’Espai Jove El Galliner, que també està obert els
matins de dimarts i dijous perquè els joves puguin fer ús del
Punt d’Informació Juvenil,
l’espai de consulta, l’espai de

ESPECIALITATS EN FISIOTERÀPIA
• ESPORTIVA I READAPTACIÓ A L’ESFORÇ
• TRAUMATOLOGIA
• ESCOLA D’ESQUENA
• REUMATOLOGIA
• OBSTETRICIA – UROLOGIA – GINECOLOGIA
Meri Seuma
Fisioterapeuta
Col·legiada 7.793

C/ Estornell, 3 Local 6 · Cruïlla centre (Al costat del Intermarche)
08186 Lliçà d’Amunt · Telèfon: 607.854.146

trobada i la connexió
a Internet, D’aquesta manera, l’Espai
Jove El Galliner té el
següent horari: de
dilluns a divendres, de
17.30 a 20 h, i dimarts
i dijous, de 10 a 13 h.
També s’ha ampliat l’oferta de
tallers, xerrades i activitats per
als joves, els quals publicarem
en properes edicions.
ESPAI JOVE EL GALLINER

VESTÍBUL

Les dades de contacte
de la regidoria de Joventut
són les següents:
Tel.: 938415225
Fax: 938607001
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EDUCACIÓ

Un any més,
s’inicia el projecte
Licano a l’institut

INSTITUT

Al mateix temps que ha començat el curs escolar, l’institut del
municipi s’ha acollit, com cada
any, al projecte Licano.
Aquest projecte pretén donar
atenció educativa a la diversitat
de l’alumnat d’educació secundària de segon cicle de l’ESO de
l’institut de Lliçà d’Amunt, i
compta amb la col·laboració i
el suport conjunt de l’institut,
l’Ajuntament i el Departament
d’Educació de la Generalitat de
Catalunya.
Per aquest curs 2010-2011
s’ha innovat en les activitats
del projecte, tenint en compte
que aquestes poden ser una

eina molt útil en la formació
laboral i en el currículum de
l’alumnat en un futur. L’alumnat que assisteix al projecte
Licano s’especialitzarà en dues
professions: l’horticultura i la
jardineria, ja que l’institut disposa d’un hort dins el seu
recinte, preparat per ser cultivat i treballat per l’alumnat.
Aquestes professions fomentaran aspectes molt importants
en l’alumnat com el treball en
equip, el treball físic, el compromís social que suposa, l’afiliació per aconseguir uns
objectius marcats i la identificació amb un projecte.

Elisabeth Paniagua
Cortada
☛ Retard i trastorn de la parla i

Logopeda
Núm. Col. 1762

c/Mossèn Cinto Verdaguer, 6
08186-Lliçà d’Amunt
☎ 666 267 338

del llenguatge.

☛ Dislàlies.
☛ Disfonies.
☛ Tartamudesa.
☛ Disglòsia.
☛ Disfuncions orofacials.
☛ Dificultats en la lectoescriptura.
☛ Etc.
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BENESTAR I FAMÍLIA

Taller per a dones immigrades
del municipi
EL PASSAT 22
DE SETEMBRE ES VA
INICIAR DE NOU EL
TALLER D’HABILITATS
COMUNICATIVES I
SOCIALS PER A DONES
IMMIGRADES DEL
MUNICIPI.

Aquest taller està adreçat a
totes aquelles dones d’origen
estranger que vulguin
conèixer els recursos que hi
ha al municipi, millorar la
seva expressió oral i escrita i
compartir una estona amb
altres dones.
Les sessions tenen lloc a la
Biblioteca del Casal de la Gent

Gran tots els dimecres de 10 a
12 h.
Totes les dones
interessades es poden
inscriure al Pla d’Igualtat
(Plaça Rafael Casanovas, 8,
1er pis) o bé trucant al 93
841 52 25 ext. 317.

BENESTAR I FAMÍLIA

2a Setmana de la Gent Gran
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TRANSPORTS I MOBILITAT

Augmenten els usuaris del servei de bus nit
fins a la Festa Major de Granollers
El servei de bus nit fins a la
festa major de Granollers que
munten conjuntament els
ajuntaments de Lliçà d’Amunt
i Santa Eulàlia de Ronçana ha
tingut un 19,3% més d’usuaris
que l’any passat. Enguany,
aquest servei ha comptat amb

un total de 551 viatgers.
D’aquests, 152 van agafar el
bus a Lliçà d’Amunt i 399 ho
van fer a Santa Eulàlia de Ronçana. Hi va haver més usuaris
la nit de dissabte (307). La nit
de divendres van ser 244. El
viatge costava un euro.

El públic és majoritàriament
jove, entre 17 i 18 anys. Les
expedicions més utilitzades
són les de tornada a partir de
2/4 de 5 de la matinada fins a
la fi del servei.

CRÒNICA DEL PLE
CRÒNICA DEL PLE PLE
EXTRORDINARI DE 16
DE SETEMBRE DE 2010
Ordre del dia de la sessió
ÚNIC.- Aprovació del manifest unitari “LLIÇÀ DIU NO
AL 4T CINTURÓ”.
L’alcalde obre la sessió llegint el
manifest unitari aprovat per tots
els grups el passat dia 8 de setembre:
“Tots els partits polítics representats a l’Ajuntament de Lliçà
d’Amunt, davant l’estudi informatiu ‘cierre de la autovía orbital’, conegut com a 4t Cinturó, i
que va treure a informació pública el Ministerio de Fomento el
passat dia 30 de juliol de 2010.

Cinturó proposat pel ministeri,
perquè considerem que és una
agressió al territori del poble de
Lliçà d’Amunt, no preserva els
valors patrimonials, les característiques paisatgístiques, ni
mediambientals que hem heretat
dels nostres avantpassats i dels
quals nosaltres en gaudim.

2.- Considerem que la proposta
del ministeri no està feta amb criteris racionals. És difícil concebre
que es separi el municipi en dues
parts, destrossi les zones boscoses
que lluitem per protegir, com el
bosc de Palaudàries i la xarxa de
camins careners. S’aixequin en el
recorregut, a més, talussos de gairebé 10 metres i es facin trinxeres
de prop de 25 metres de fondària, amb la inclusió de viaductes de més de 15 metres d’alçada,
entre altres.

ACORDEM:
1.- Que actuarem de manera
conjunta per oposar-nos al 4t

3.- Constatem que la proposta del ministeri no respecta ni
la normativa mediambiental,

ni el planejament territorial de
Catalunya, menyspreant igualment el debat i la inquietud ciutadana que sempre ha generat a
casa nostra aquesta infraestructura.
4.- Iniciarem una campanya
d’informació i sensibilització a la
gent de Lliçà d’Amunt, així com
a totes les entitats, associacions i
agents econòmics i socials, per tal
que coneguin l’abast devastador
de la proposta de quart cinturó
i cridem a la mobilització de la
ciutadania per tal de mostrar-hi
el nostre rebuig com a poble.
Lliçà d’Amunt, 8 de setembre de
2010”.
APROVAT
PER UNANIMITAT

En acabar la votació, l’alcalde
anima a que cada grup expressi la
seva opinió:

Quim Ferriol (ERC) va dir que,
“vol mostrar la seva satisfacció”
per l’assistència de representants
d’entitats i associacions, prop de
80 persones, que el dia 15 van
anar a la biblioteca per escoltar la versió de tot el consistori respecte del Quart Cinturó.
Igualment considera que l’acte
va ser un encert i espera que el
del l’Aliança del dia 20 encara es
mobilitzi més gent.
Per la seva part Pere Grau (CiU)
digué que, “és el poble qui està
darrera d’aquesta iniciativa
d’oposició” al Quart Cinturó i
que per això manté l’esperança
en que “aquest gol no ens el colaran”. També que “està animat
amb la manifestació unitària” que
es celebrarà el dia 9 d’octubre.
Josep Santiago Ariza (PP) afirmà
que “la modificació del traçat es
podria aconseguir amb la presentació al Parlament d’una proposició no de llei” per part de tots
els partits que estan representats

a la taula i que s’oposen a l’actual
traçat del Quart Cinturó. Va
insistir que en la possible proposició no de llei que es presentés
també s’hauria “d’afegir una proposta alternativa” al traçat perquè
tingués coherència la negativa al
Quart Cinturó.
Quan a Francesc León (ICVEUA) valora positivament l’acord
que ha portat a tot el consistori a
oposar-se al Quart Cinturó al seu
pas per Lliça`d’Amunt, tot i els
matisos propis que cada grup o
partit tenen al respecte d’aquesta
infraestructura.
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OPINIÓ
Manifest Unitari dels
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 primers cinc dies laborables del mes anterior a la publicació,
en horari de l’Ajuntament, a través del correu electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax (93 841 41 75) o per correu 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·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.

Lliçà diu NO
al “4t Cinturó”
TOTS ELS PARTITS POLÍTICS REPRESENTATS A L’AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT, DAVANT L’ESTUDI
INFORMATIU “CIERRE DE LA AUTOVÍA ORBITAL”, CONEGUT COM A QUART CINTURÓ, QUE VA TREURE A
INFORMACIÓ PÚBLICA EL MINISTERIO DE FOMENTO DEL GOVERN ESPANYOL, EL PASSAT DIA 30 DE
JULIOL DE 2010

ACORDEM:
Actuar de manera conjunta per oposar-nos al Quart
Cinturó, que considerem una agressió inacceptable al
territori, ja que no preserva els valors patrimonials, paisatgístics ni mediambientals que hem heretat dels nostres avantpassats i volem llegar als nostres fills.

1.

3.

Considerar que la proposta del ministeri respon a un
model d’autopista obsolet i molt agressiu amb el paisatge, que fa que s’aixequin en el recorregut talussos de gairebé 10 metres, o bé que es facin trinxeres de prop de 25
metres de fondària i viaductes de més de 15 metres d’alçada,
entre altres. A més, el traçat destrossa l’espai natural del bosc
de Palaudàries, passa arran de barris i monuments, talla la
xarxa de camins careners i separa el municipi en dues parts.

Iniciar una campanya d’informació i sensibilització a la
gent de Lliçà d’Amunt, així com a totes les entitats i
associacions, agents econòmics i socials, per fer-los conèixer
l’abast devastador de la proposta de Quart Cinturó i cridem a
la mobilització de la ciutadania per mostrar el nostre rebuig
com a poble.

2.

Constatar que la proposta del ministeri no respecta ni
la normativa mediambiental, ni el planejament territorial de Catalunya, i menysprea el debat i la inquietud ciutadana que sempre ha generat a casa nostra aquesta
infraestructura.

4.

Aquí pot inserir la seva publicitat
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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.

Tarda memorable al Pinar de la Riera
COM ENS HO HEM PASSAT!
Un altre any, i ja en van tres de
consecutius, els veïns de Lliçà
d’Amunt heu estat a l’altura de
les grans ocasions i hem pogut
gaudir d’un Formigueig excepcional.
La feina feta per la Comissió
de Festes als darrers mesos ha
aconseguit que malgrat la
quantitat de gent que va
assistir a l’esdeveniment tot
estigués sota control i vam
aconseguir passar una tarda
memorable al Pinar de la
Riera.
Hem vist cares conegudes i
també molta gent nova, amb
nens i sense, que sempre de
bon humor s’han esforçat a
participar en una tarda divertida i sense complicacions.
És evident que sempre hi ha
coses a millorar i volem dema-

nar-vos disculpes si alguna
cosa no us ha agradat. Sabeu
que teniu el correu comissiollicamunt@gmail.com i el bloc
www.lacomissio.blogspot.com
per a fer-nos arribar els vostres
comentaris bons i dolents i
ajudar-nos a créixer. Al bloc hi
podeu trobar també algunes
de les fotografies que vam fer
durant el Formigueig perquè
recordeu aquesta tarda tan
divertida. Les podeu descarregar fàcilment.
Enhorabona als guanyadors
oficials. De totes maneres estarem d’acord en què tots els
assistents vam guanyar en una
tarda com aquesta. L’esforç de
la Comissió de Festes preparant el Formigueig va quedar
plenament recompensat amb
la vostra presència i el resultat
final de l’activitat.

Per a nosaltres és un orgull que
us estigueu enganxant al Formigueig de Festa Major i poder
dir que, si tot va bé, que l’any
vinent serem més i millors.

Moltes Felicitats.
Visca la Festa Major
i Visca el Formigueig!

Xavier Vilà
President
de la Comissió de Festes

Un nou llibre
sobre Lliçà d’Amunt
EL GRUP L’ABANS, amb la
col·laboracio de l’Ajuntament,
està preparant la publicació del
llibre ”Recull Onomàstic de
Lliçà d’Amunt”.
Hi podrem trobar els noms de totes
les cases dels poble, i del nostre
entorn: turons, torrents, boscos,
camps… etc.
Per fer mes agradable la
lectura d’aquest llibre hi
trobareu una bona col·lecció
de fotografies en blanc i
negre,moltes d’elles antigues,
moltes d’elles tretes dels fons
fotogràfic del llibre “Lliçà
d’Amunt recull gràfic”.
I també una bona col·lecció de
fotografies en color que ens
mostren el patrimoni natural,
esglésies i ermites i cases del
nostre poble.

Aquest llibre creiem serà molt
útil per als qui volen coneixer el
poble, per als que, encuriosits,
volen saber-ne tots els seus
racons, per als que volen saber
el perquè d’alguns noms, per
als que volen coneixer el passat, com es va anar formant el
nostre poble.
La gent del GRUP L’ABANS
creiem que amb aquest nou
llibre fem un pas més i molt
important, per donar a conèixer
el nostre poble a les noves
generacions.
A finals d’any, tindrem l’oportunitat, de tenir-lo a les nostres
mans i anar disfrutant del seu
contingut.
Grup l’Abans
de Lliçà d’Amunt
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Comissió del Sopar de les Àvies
Desde el primer “Sopar de les
Àvies”, el 9 de septiembre de
1987, hace ya 24 años, son
muchas las “àvies” que han
participado un año tras otro,
siempre con ilusión renovada.
Algunas de ellas ya no están y
para ellas va nuestro primer
recuerdo. A otras, Dios nos da
privilegio de seguir… y otras
se van incorporando con la
misma ilusión, son las nuevas
“àvies”… el futuro de la fiesta.
Estamos felices de que desde
nuestra modestia y nuestra callada labor de cada día, en esta
fecha, año tras año, podamos
protagonizar uno de los actos
más relevantes de nuestra Fiesta
Mayor. Un acto que resuena
dentro y fuera de nuestro pueblo
y que se ha convertido ya en un
signo propio de distinción, de
tradición, cultura y de civismo
tan necesario en nuestros días.

Las “àvies” de Lliçà d’Amunt
ponemos en esta fiesta toda
nuestra experiencia en los
fogones, pero también nuestro
saber, aprendido en la escuela
de la vida, nuestra ilusión y
nuestro amor.
Nos sentimos felices de conseguir, año tras año, reunir en
torno a una mesa de Fiesta
Mayor a nuestros familiares,
amigos y vecinos.
Sin embargo, nada de esto
sería posible sin el imprescindible apoyo del Ayuntamiento y en especial la labor coordinadora de la concejalía de
Cultura, que nos da su apoyo.
Sin el trabajo de la Comissió
de les Àvies, que dedica
muchos esfuerzos durante el
año en la organización. Sin la
labor de las comisiones que
nos han precedido y llevado
hasta aquí y a las que siempre

RECONEIXEMENT AQUEST ANY A LA COMISSIO DEL SOPAR DE LES ÀVIES

guardaremos nuestro mayor
cariño, tampoco hubiera sido
posible, y tampoco sin el respaldo del vecindario de Lliçà
d’Amunt, que siempre ha
acogido esta fiesta como algo

propio, con tanto cariño, respeto y participación. Y cómo
no… tampoco sin nuestros
queridos nietos y nietas, verdaderos responsables de nuestro título de “àvies”.

Es por esto que con las mieles
del último “Sopar” tan reciente, les “àvies” queremos también estar presentes y aprovechar esta ocasión para darles
las gracias a todos.

Adopta un animal!
Aquesta és una nova secció
que vam estrenar el passat
2009 a l’Informa’t. L’objectiu
és fomentar el nombre d’adopcions i reduir els abandonaments al nostre municipi.

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

A Lliçà d’Amunt, cada any es
recullen més de 100 gossos
que van sols pels carrers, dels
quals una trentena s’han escapat dels seus domicilis i són
Nom: Potenta
Nom: Eureka (Perdut)
Nom: Golfo
Nom: Tayson
Nom: Pilu (Perdut)
recuperats pels seus propietaMunicipi: Lliçà d’Amunt
Municipi: Lliçà d’Amunt
Municipi: Lliçà d’Amunt
Municipi: Lliçà d’Amunt
Municipi: Lliçà d’Amunt
ris. La resta són animals abanEspècie: Mestís
Espècie: Mestís
Espècie: Mestís
Espècie: Akita Inu
Espècie: Mestís
Sexe: Femella
Sexe: Femella
Sexe: Mascle
donats, que no tenen xip idenSexe: Mascle
Sexe: Mascle
Edat: 1 any i 8 mesos
Edat: 3 anys i 1 mes
Edat: 1 any i 9 mesos
Edat: 6 anys i 1 mes
Edat:
tificatiu i que s’han de repartir
Dies CAD: 1 mes
Dies CAD: 1 mes
Dies CAD: 1 mes
Dies CAD: 1 mes
Dies CAD: 2 mesos
entre el Centre d’Acollida
d’Animals de Companyia del
Vallès Oriental (www.cadvor.
cat) i la Societat Protectora d’Animals de Mataró, SPAM, encarregada de fer la recollida d’animals. L’única sortida digna per aquests animals és l’adopció, i per aquest motiu depenem de les famílies que els vulguin
acollir i estimar.
Aquests i altres animals els podreu veure al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del Vallès Oriental, 93 840 27 77, al Polígon Industrial Font del Radium de Granollers i també
al web del SPAM www.protectoramataro.org.

Telèfons útils
Àrea Bàsica de Salut Vall del Tenes
93 841 52 50
Biblioteca Ca l’Oliveres
93 860 71 16
Casal de la Gent Gran
93 841 61 55
CEIP Miquel Martí i Pol
93 860 75 05
CEIP Països Catalans
93 841 56 05
CEIP Rosa Oriol i Anguera
93 843 57 25
CEIP Sant Baldiri
93 841 46 52
Centre Cívic Ca l’Artigues
93 860 73 50
Centre Cívic Palaudàries
93 864 60 10
Correus i Telègrafs
93 841 90 87
Deixalleria
93 841 58 71
Deixalleria de Palaudàries
93 863 99 51
Escola Bressol Municipal Nova
Espurna
93 841 53 31
Escola Bressol Municipal Palaudàries
93 864 59 54
Escola de Música La Vall del Tenes
902 10 89 03
Espai Jove El Galliner
93 860 70 01
Esplai
93 841 56 95
Farmàcia Galceran
93 841 55 87
Farmàcia Mas
93 841 47 78
Farmàcia Trullols
93 843 51 65
Farmàcia Valeta
93 841 61 05
IES Lliçà
93 841 66 25
Jutjat de Pau
93 860 72 16
Local Social Ca l’Artigues
93 860 70 64
Local Social Can Costa
93 841 55 63
Local Social Ca l’Esteper
93 841 67 10
Local Social Can Farell
93 843 52 56
Local Social Mas Bo i Can Lledó
93 841 76 29
Local Social Can Rovira Nou
93 864 56 54
Local Social de Can Salgot
93 841 77 70
Local Social Can Xicota
93 841 44 29
Oficina Mòbil d’Informació
al Consumidor
Últim dijous de cada mes davant
de l’Ajuntament
Organisme de Gestió Tributària
93 841 53 53
Parròquia
93 841 50 54
Pavelló Municipal d’Esports
93 860 70 25
Policia Local
93 860 70 80
Protecció Civil
93 841 65 41
Recollida de trastam a domicili
93 841 91 69
Registre Civil
93 860 72 14
Servei d’Informació sobre Drogues
649 63 01 34
Servei d’Ocupació de la Vall del Tenes
93 841 58 12

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

AGENDA OCTUBRE
III Edició Melè infantil
de botxes

AV Ca l’Esteper
(activitats anuals)

Per nens i nenes menors
de 14 anys
Dia: dissabte 16 d’octubre
Hora: 16.30 h
Lloc: zona esportiva Mas
Bo/Can Lledo
Arenys de Mar, 86
Preu: gratutït
S’oferirà berenar per a tots
els participants
Més informació: 671 186
989 (Antonio)

Dilluns. Tai-txi, de 9.30
a10.30 h. Ball, de 18 h a
20 h. Perrruqueria, de 18 a
20 h.
Dimarts. Informàtica, de
16.30 a 18 h. Diferents jocs
recereatius, de 18 a 20 h.
Dimecres. Informàtica,
16.30 a 18 h. Anglès, de
17 a 18 h. Diferents jocs
recreatius dee 18 a 20 h.
Dijous. Informàtica, de 9.30
a 11 h. Massatge, de 9.30
a 11 h. Ball, de 18 a 20 h.
Perruqueria, de 18 a 20 h
Divendres. Anglès, de 17 a
18 h. Diferents jocs recreatius, de 18 a 20 h.

Sopar-ball amb música
en directe
Dia: 23 d’octubre
Hora: a les 21.00 h.
Lloc: Av. de Can Salgot
Psg. Can Salgot, 15
Organitza: AV Can Farell

Castanyada Popular

Farmàcies

Dissabte. Bingo, de 18 a
20 h. Diferents jocs recreatius a partir de les 20 h.
Diumenge. Petanca, de 9 a
13.30 h.
Organitza: AV Ca l’Esteper
Torrent Mardans, s/n
Tel. 938 416 710

Andalusia en AVE.
Ruta dels pobles blancs
Dia: des del 7 al 13 de
novembre
Preu: 545 € persona
Més informació,
inscripcions i reserves:
AV Can Costa
Tel. 637 050 098
Organitza: AV Can Costa

Activitats del Casal de la Gent Gran

Dia: 30 d’octubre
Hora: 19.00 h
Lloc: Local social de Can
Farell

Hora: 17 h

Botxes
Els dilluns i dimecres
Hora: 11 h

Buffet lliure a Cambrils
16 d’octubre
Hora: a partir de les 8 h matí
Preu: 43 € persona, tot inclòs
Inscripcions:
Casal d’avis
Folch i Torres, 102

OCTUBRE
Farmàcia Esplugas: 2 i 3 d’octubre
Farmàcia Galceran: 9,10 i 12 d’octubre
Farmàcia Trullols: 16 i 17 d’octubre
Farmàcia Portabella: 23 i 24 d’octubre
Farmàcia Valeta: 30 i 31 d’octubre
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

FARMÀCIA PORTABELLA
Avinguda de Catalunya, 39
93 843 93 01

Crèdits

Els divendres, 1, 8, 15, 22 i 29

Els dissabtes, 2, 9, 16 23 i 30

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

FARMÀCIA ESPLUGAS
Plaça de la Vila, 15
93 843 91 21

Ball

Bingo

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

LLIÇÀ DE VALL

Activitats
al Casal d’Avis
Hora: 17 h

HORARIS DE GUÀRDIES

Taller de ioga
Dilluns de 10 a 11 h
matí

Taller
de manualitats
Dimarts i dimecres

Preu: consultar.

Preu: consultar.

Taller de català
(escriptura, lectura
i coversa)

Taller “xifres
i lletres” (treball
de la ment a través
dels números i les
paraules)

Dilluns de 17
a 18.30 h
Preu: gratuït.

Dimarts de 17.30
a 19 h

Taller de costura

Preu: gratuït.

Dimarts matí
i dimecres tarda
Preu: consultar.

Dilluns i dimecres, segons nivell de l’usuari

Edició, redacció i fotografia:
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT
Adreça: Carrer d’Anselm Clavé, 73
Telèfon: 93 841 52 25
Fax:
93 841 41 75

Taller de la memòria

Adreça electrònica:
ajuntament@llicamunt.cat

Taller d’internet

Dijous de 17.30 a 19 h

Web: www.llicamunt.cat

Taller de ball
en línia.
Dimecres de 18
a 19.30 h

Inscripcions i preus, consultar al:
Casal de la Gent gran
Folch i Torres, 102 - Tel. 938 416 155

Horari: de dilluns a dijous de 8 a 14 h
i de 16 a 19 h
divendres de 8 a 14 h
Disseny, compaginació,
correcció ortogràfica i impressió:
Creacions Gràfiques Canigó, s.l.
Tel. 93 229 23 60
Distribució: Dispublic
Tiratge: 6.550 exemplars
Paper: Offset 100% reciclat de 90 grams
Dipòsit Legal: B-48615-2007

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

Aquest butlletí municipal s’edita mensualment i es fa
arribar, mitjançant una bustiada, a totes les llars del
municipi. Si no el rebeu correctament, comuniqueu-nos el
vostre nom, adreça i telèfon a través de l’adreça de correu
electrònic butlleti@llicamunt.cat, personalment, per fax
(93 841 41 75) o per correu ordinari (c. d’Anselm Clavé,
73 – 08186 Lliçà d’Amunt) a la Regidoria de Comunicació
de l’Ajuntament, per tal de solucionar el problema.

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

