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nou tram serà de doble direcció i unirà els barris de Can Salgot i Pinedes del Vallès.
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Estem molt satisfets de la gran participació ciutadana que existeix en la multitud d’actes populars que s’organitzen en el poble, Festa 
Major, Fira de Nadal, Nit de l’Esport, Cavalcada de Reis, les 24 hores de ciclomotors, Concert de Cap d’Any, festes dels barris, 
Carnestoltes, Sant Antoni, etc.. 

Cada any són més les persones que participen activament a aquests actes i això és molt important, perquè és una manera més i molt 
valuosa de fer poble. Les escoles i certes entitats locals també treballen molt i molt bé el coneixement del municipi i, tots plegats, 
juntament amb les famílies, estem aconseguint que aquest sentiment d’estima i de pertinença cada dia sigui més fort.

Un sentiment de pertinença crea cohesió, l’antiga polaritat entre gent del centre i gent dels barris cada dia va a menys. La consciència 
de poble també genera orgull. Un orgull que es plasma en tenir un entorn natural privilegiat o un patrimoni històric meravellós o 
una qualitat de vida que és l’enveja dels nostres convidats.

No acabaríem mai aquesta llista, perquè hom també es pot sentir orgullós de moltes altres coses què té el nostre municipi, per 
exemple, d’uns serveis de restauració de qualitat envejable, d’uns esportistes que estan aconseguint èxit internacionals, d’uns 
equipaments esportius, socials, culturals i sanitaris fantàstics o d’unes persones que pel seu bon saber fer en qualsevol de les seves 
facetes professionals i artístiques estan en un lloc destacat de la nostra societat.

Creiem que no hem de desistir mai de cultivar aquest sentiment, perquè això és símbol d’unió i de maduresa del nostre poble i, 
per això, us encoratjo a seguir participant activament en la vida social del poble. 

Cadascú pot tenir les seves preferències, els seus gustos, les seves opinions però hi ha una cosa que ens uneix: el poble, per damunt 
de tot.

Editorial

OPINIÓ

A la urbanització, que tenim 
associació, també hem fet 
Patge i Reis, i gimcanes. Aquí, 
al poble, hem participat sobre-
tot a la Cavalcada, al cent per 
cent. Al Parc Infantil i Juvenil 
de Nadal també hi ha anat la 
família. 

Manel Esquerra

Ca l’Esteper

He participat a la Cavalcada 
de Reis, a la Fira de Nadal i al 
Concert de Cap d’Any, que em 
va agradar molt, va estar molt 
bé i hi havia molta gent. Ha 
estat un Nadal maco.

Núria Vilavendrell

Centre urbà

Sí, hemos participado en la Caval-
gata de Reyes, porque yo perte-
nezco a l’asociación de vecinos de 
Ca l’Esteper y hemos hecho la car-
roza para bajar al pueblo. Y luego 
con los nietos hemos participado 
en lo que hemos podido porque 
tengo a mis padres mayores: en la 
Fira de Nadal, en el Parc Infantil 
i Juvenil de Nadal. A las activida-
des de la Biblioteca no hemos ido, 
más que nada porque está lejos; 
pero en lo del pueblo, sí.

María Soledad Gabriel

Ca l’Esteper

No, porque los críos son gran-
des y tienen las novias fuera y 
se han ido fuera. Cuando eran 
pequeños, sí. Pero lo veo todo 
muy bonito. Y desde mi bal-
cón lo veo todo. Con los críos 
pequeños siempre había parti-
cipado.

Enriqueta Santiago

Centre urbà

No, porque ya no tengo críos 
pequeños. Ya soy mayor, ya 
tengo los críos mayores, ya no 
es igual que antes. Cuando los 
críos eran pequeños, entonces 
sí participaba.

Felipe Ollero

Centre urbà

Enquesta ciutadana Ha participat en les activitats que s’han dut a terme en el poble aquestes festes de Nadal?

Ignasi Simón Ortoll

Alcalde

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

OBRES I SERVEIS

El nou tram de prolongació de 
l’avinguda de Sant Valerià serà 
de doble direcció i unirà els 
barris de Can Salgot i Pinedes 
del Vallès. A més, proporcio-
narà accés a la parcel·la del 
futur IES Sant Valerià, a través 
d’un nou vial. Aquestes dues 
vies interseccionaran en una 
rotonda. 

En el nou vial d’accés a l’insti-
tut es deixaran fetes les escome-
ses i connexions als serveis 
municipals d’electricitat, enllu-
menat, aigua potable, dades i 
sanejament. 
Durant el procés de licitació 
de les obres es van presentar 44 
empreses, totes elles de contras-
tada solvència i capacitat per 

realitzar el projecte. La pun-
tuació més alta i per tant l’ad-
judicatària ha estat GRUP 
MAS Constructors, amb un 
pressupost d’adjudicació de 
1.016.354,64 euros + IVA. 
El termini previst de les obres 
és de 3 mesos.

Prolongació de l’avinguda
de Sant Valerià
L’Ajuntament ja ha començat les obres de prolongació de l’avinguda de 
Sant Valerià. En aquest nou tram també es crearà una nova rotonda i 
s’obrirà un vial d’accés amb aparcament al futur IES Sant Valerià.

IL·LUSTRACIÓ DE RAÜL SALVATIERRA

Raül Salvatierra Ríos, de Lliçà 
d’Amunt, va néixer l’any 
1981, a Granollers. Aquest 
artista lliçanenc és titulat en 
Arts Gràfiques, en l’especiali-
tat d’Il·lustració. Va començar 
com a artista de graffiti l’any 
1999. Ha exposat a llocs com: 
l’Espai Garum de Lliçà 
d’Amunt,  l’Alliance Française 
de Sabadell, l’Acadèmia Belles 

Arts de Sabadell, la Biblioteca 
Vapor Badia de Sabadell, el 
Casino Club del Ritme de 
Granollers,etc. Més informa-
ció: http://raulsalvatierra.
blogspot.com/
Si hi ha algun il·lustrador lliça-

nenc que vulgui col·laborar en 

el butlletí municipal, pot 

posar-se en contacte amb la 

regidoria de Comunicació.

Col·laboració
Aquest mes de febrer

ha començat a col·laborar 

a l’Informa’t en Raül 

Salvatierra il·lustrant

la notícia de portada

del butlletí municipal.
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El nou tram del Col·lector del 
carrer Llevant, d’una llargada 
aproximada de 140 metres 
lineals, canalitzarà les aigües 
residuals des del carrer de Lle-
vant fins al carrer del Camí de 

Can Farell, on hi ha l’estació 
de bombament. 
En aquesta zona es col·locarà un 
col·lector per gravetat així com 
una clava horitzontal per tal de 
travessar el camí de Can Farell.

Amb aquest nou tram es donen 
per finalitzades les obres que 
s’han portat a terme, deixant 
resolt el problema de l’aboca-
ment d’aigües residuals exis-
tents a l’esmentada zona urba-
na de Can Farell. 
Les obres han anat a càrrec de 
l’empresa Hidrocanal SL, que 
va presentar l’oferta més 
econòmica, d’entre tres més, 
amb una pressupost de 
56.660,47 euros (IVA inclòs).

La Secretaria de Telecomunica-
cions i Societat de la Informació 
de la Generalitat de Catalunya 
ha posat en funcionament un 
nou centre emissor del servei de 
TDT a Sant Celoni. Aquest 

centre, anomenat Sant Celoni 
– Canadà Park, millora la cober-
tura disponible en el municipi, 
en concret a les parts altes de 
Pineda Feu – El Pinar, Ca l’Ar-
tigues i Pinedes del Vallès. 

Es pot consultar la cobertura 

de tot el municipi al cercador 

de cobertura de la web:

www.catalunyaconnecta.cat

A finals d’any es va acabar l’as-
faltatge de carrers dels barris 
de Can Salgot (al novembre) i 
Can Rovira (al desembre). En 
aquests dos barris s’han asfaltat 
5.673,15 m2 de carrers i també 
s’han fet algunes reparacions 
puntuals del paviment. 
Durant aquest primer trimes-
tre del 2011 s’està procedint a 
asfaltar i a fer reparacions pun-
tuals del paviment en els 
següents carrers del nucli urbà: 
Tarragona, Lleida, Girona, 
Aliança i Mossèn Cinto Verda-

guer. També s’asfaltaran els 
carrers de la Pica d’Estats i de 
Can Quimet Gall de Can 
Xicota.
Llistat de carrers que s’han 
asfaltat:

Asfaltatges als carrers 
del municipi

Millora de la cobertura de TDT al municipi

OBRES I SERVEIS

OBRES I SERVEIS

CREUAMENT DEL CAMÍ DE CAN FARELL ON ES REALITZARÀ LA CLAVA HORITZONTAL

Nou tram
del Col·lector de Can Farell
Aquest mes de febrer finalitzaran les obres de l’últim tram pendent del 
col·lector d’enllaç del barri de Can Farell, entre els carrers Llevant fins 
a l’EBAR (estació de bombeig d’aigües residuals), que van començar el 
mes passat i han tingut una durada aproximada de tres setmanes. 

Un nou centre emissor de TDT millora la cobertura disponible en el municipi.

OBRES I SERVEIS

CAN SALGOT M2

Josep M. de Segarra - Passeig de Can Salgot 334,50

Prudenci Bertrana 1200,00

Passatge Ángel Ruiz Pablo 360,80

Bernat Metge 1.320,80

Passatge Carles Riba 237,45

Josep M. de Segarra - Ramon Muntaner 1.460,80

CAN ROVIRA M2

c/ Can Rovira (rasa) 4,80

c/ Estany de Cerquestan 45,00

c/ Estany de Cerquestan 6,00

c/ Estany de Pessons 48,00

c/ Estany de Bulloses 30,00

c/ Creu de Baduell 144,00

c/ Creu de Baduell - Estany de Banyoles 30,00

c/ Estany de Banyoles- c/ Estany de Ratera 9,00

c/ Estany de Ratera 80,00

c/ Estany de Colomers 72,00

c/ Albufera 40,00

c/ de Can Rovira 250,00

C. DE JOSEP MARIA DE SAGARRA
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Actualment treballen a l’Ajun-
tament trenta-una persones a 
través de Plans d’Ocupació, 
que han portat a terme diversos 

projectes, com han estat la 
neteja anual de boscos, la infor-
mació sobre l’eliminació de 
residus de manera selectiva, el 

manteniment del mobiliari 
urbà, projectes de joventut en 
combinació amb educadores 
socials, projectes de ser-
veis socials, la renovació de les 
instal·lacions d’aigua al pavelló 
d’esports municipal i al camp 
de futbol per prevenir la 
legionel·losi, l’obra civil de 
renovació de l’enllumenat de 
Can Farell, etc. 
Els plans d’ocupació, que es 
convoquen cada any a través 
del Servei d’Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya, ser-
veixen per donar feina durant 
sis mesos a l’any als aturats de 
llarga durada i a les persones 
que es troben en risc d’exclusió 
del mercat laboral per algun 
motiu, com són els majors de 
45 anys, les persones amb for-
mació bàsica o amb altres difi-
cultats per trobar feina, etc. Els 
Ajuntaments han de sol·licitar 
aquests plans a través d’unes 
memòries descriptives de les 
tasques a desenvolupar i el SOC 

decideix d’acord amb això quins 
plans atorga i quins rebutja.
A banda d’això, l’Ajuntament 
també ha donat feina a empre-
ses ubicades al nostre municipi. 
Per posar uns exemples, les 
voreres noves de l’avinguda Paï-
sos Catalans han estat fetes per 
una empresa constructora de 
Lliçà d’Amunt, així com una 
altra empresa de Lliçà d’Amunt 
ha fet la vorera de la pujada als 
barris des de l’acabament de la 
variant del Camí de la Serra.

El Pla Estratègic de Desenvo-
lupament local de Lliçà 
d’Amunt és una eina que 
reflexa les necessitats i la 
voluntat de la població de 
Lliçà d’Amunt i que servirà 
de ben segur perquè el nostre 
municipi tingui unes pautes 
per caminar amb fermesa cap 
al futur.
En l’elaboració del Pla hi han 
participat persones rellevants 

del nostre municipi, tant de 
l’àmbit polític com també 
social, cultural, veïnal, comer-
cial, i un llarg etcètera. 
Durant l’elaboració del Pla 
s’han realitzat debats per 
consensuar continguts, no 
només a nivell intern entre 
equip de govern amb l’opo-
sició i tècnics municipals, 
sinó també en tallers de par-
ticipació. 

El Pla Estratègic de Desenvo-
lupament local de Lliçà 
d’Amunt ha estat possible grà-
cies al cofinançament per part 
del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya i de la Diputació de Bar-
celona. 
La presentació es durà a terme 
a la Sala d’Actes de la Biblioteca 
de Ca l’Oliveres el dimarts 22 de 
febrer a les 19.00 i és oberta a 
tothom qui ho vulgui.

El web tindrà múltiples aplica-
cions, tant comunes com indi-
viduals, de cada comerç. Servirà 
també com a guia comercial de 
Lliçà d’Amunt, i els diferents 
comerços podran penjar tot 
tipus d’informació del seu esta-
bliment: ofertes, dades de 
contacte, fotografies, etc. 
“Lliçà d’Amunt Comerç”, 
nom del distintiu comercial 
lliçanenc, comptarà amb el 
domini registrat a la xarxa 
www.llac.cat. 
2x1, ofertes de la setmana, 
promocions, etc., tot tipus 
d’anuncis dels diferents comer-
ços podran posar-se al web, 
que anirà lligat als millors bus-
cadors de la xarxa com també 
al web municipal de l’Ajunta-
ment. 
El web serà gestionat per 
l’Ajuntament i serà una eina 
que millorarà radicalment el 
contacte entre establiments i 
administració, de manera que 
tot el que es faci per part de 
l’Ajuntament referent al sector 
comercial arribarà als seus des-
tinataris de forma ràpida i 
fluïda, fent possible la millora 

en la comunicació i la poste-
rior realització d’accions de 
dinamització. 
Tots aquells comerços que vul-
guin estar dins aquest espai 
només s’han de posar en 
contacte amb Max Mansanet, 
tècnic de la regidoria de Pro-
moció econòmica, en el telè-
fon habitual de l’Ajuntament, 
93 841 52 25. D’aquesta 
manera, rebreu informació 
més àmplia de tot allò que es 
podrà fer a través del portal 
amb un simple clic. 
Dins el marc de la dinamitza-
ció comercial i el distintiu 
comercial LLAC, l’Ajunta-
ment també inicia una campa-
nya d’unificació d’imatge 
comercial pel que fa a les reto-
lacions d’horaris comercials. 
D’aquesta manera, es posa a 
l’abast dels comerços la reto-
lació dels horaris comercials 
de forma gratuïta. En el rètol, 
a més de l’horari, hi apareixe-
rà el logotip de LLAC junta-
ment amb el del comerç en 
questió. 
Tots aquests serveis són gratuïts 
per als diferents comerços.
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El Pla Estratègic de Lliçà 
d’Amunt es presenta
en societat

S’inicia el projecte
“Lliçà d’Amunt Comerç”

Les polítiques d’ocupació 
de l’Ajuntament

PROMOCIÓ ECONÒMICA PROMOCIÓ ECONÒMICA

PROMOCIÓ ECONÒMICA

Després de dos anys d’elaboració, el proper dimarts 22 de febrer es presenta 
a la Biblioteca de Ca l’Oliveres el Pla Estratègic de Desenvolupament local 
de Lliçà d’Amunt. L’equip de consultors contractats per aquest Ajuntament 
farà una explicació de tot el que ha suposat el procés d’elaboració, així 
com els seus resultats.

SESSIÓ DE DEBAT DEL PLA ESTRATÈGIC

L’Ajuntament treballa per posar en marxa el portal 

web del comerç local. Dins el programa de millora 

del comerç local, amb finançament de la Diputació 

de Barcelona Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat, 

s’obre aquesta eina que farà possible la dinamització 

del nostre comerç. 

En els darrers quatre anys, l’Ajuntament ha empleat 

una setantena de persones del nostre municipi a través 

dels Plans d’Ocupació.
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Enguany es modernitza el sis-
tema del carnet de la deixalle-
ria i es transforma en una tar-
geta amb codi de barres. 
Les dues deixalleries del muni-
cipi disposaran d’un lector de 
codi de barres que informarà 
de les dades del titular de la 
taxa, i la visita quedarà regis-
trada informàticament, així 
com els materials que aporti a 
la deixalleria.
Cada vegada que es vagi a la 
deixalleria i es vulgui fer 
constar la visita caldrà portar 
la targeta d’usuari.
Les condicions per optar a la 
bonificació de la taxa de l’any 
2012 seran les mateixes: haver 
utilitzat la deixalleria un 
mínim de 10 vegades reparti-
des durant l’any.
La nova targeta serà de plàstic 
i de la mida d’una targeta de 
crèdit, per a una major como-
ditat. 
La primera emissió és gratuïta 
per a cada titular. Si es perd la 

targeta no es perd la 
informació de les visites 
anteriors. No caldrà 
sol·licitar la bonificació 
de la taxa per escrit. A 
principis de l’any 2012 
s’avaluaran les dades 
informàtiques de totes les 
visites i es procedirà a aplicar 
la bonificació directament 
sobre la taxa de cada titular 
que hagi complert les condi-
cions. La mateixa targeta ser-
virà d’un any per l’altra i no 
caldrà obtenir-ne una de nova 
cada any.
Per obtenir la nova targeta 
d’usuari de la deixalleria 
heu d’anar a l’Oficina d’Aten-
ció al Ciutadà de l’Ajuntament 
de Lliçà d’Amunt i sol·licitar la 
targeta per escrit. Les dades 
que heu d’aportar són: nom i 
cognoms del titular de la taxa 
de residus; fotocòpia del 
rebut de la taxa de residus de 
l’any anterior; adreça exacta 
del domicili de residència.

Al cap d’uns 10 dies ja es podrà 
passar a recollir la targeta per la 
mateixa Oficina d’Atenció al 
Ciutadà. 
El termini per obtenir la nova 
targeta d’usuari de la deixalle-
ria és fins el 28 de febrer, en 
dies laborables, de 8 a 14 hores 
i de 16 a 19 hores, excepte el 
divendres, de 8 a 14 hores.
Per altra banda, ja es pot entregar 
el carnet d’usuari de la deixalleria 
de l’any 2010 per obtenir la 
bonificació del 15% sobre la taxa 
de residus de l’any 2011. 
L’entrega del carnet s’ha de fer a 
l’Organisme de Gestió Tribu-
tària, carrer Rafael de Casano-
vas, 6, primer pis, de dilluns a 
divendres de 8.30 a 14 hores.

MEDI AMBIENT

Recordatori: nova targeta d’usuari 
de la deixalleria i bonificació
de la taxa de residus
Recordem que enguany es modernitza el sistema del carnet de la 
deixalleria i es transforma en una targeta amb codi de barres. Teniu temps 
de sol·licitar-la fins al 28 de febrer. Per altra banda, ja es pot entregar el 
carnet d’usuari de la deixalleria de l’any 2010 per obtenir la bonificació 
del 15% sobre la taxa de residus de l’any 2011.

És important recordar que tant 
les famílies que vulguin comen-
çar a fer-ho com les famílies que 
ja ho estan fent, bé sigui a través 
de la campanya de l’Ajuntament 
o bé per iniciativa pròpia, cada 
any han de sol·licitar per escrit la 

bonificació a l’Organisme de 
Gestió Tributària, carrer Rafael 
de Casanovas, 6, primer pis, de 
dilluns a divendres de 8.30 a 
14 hores. El període per 
sol·licitar-la acaba el 28 de 
febrer.

Atesa aquesta circumstància, 
que està fora de l’àmbit d’ac-
tuació de l’Ajuntament, i per 
compensar mínimament el 
greuge respecte dels propieta-
ris a qui sí que es va fer el trac-
tament, de manera extraor-
dinària es donen dues alterna-

tives que fins ara no eren auto-
ritzades:
1.  Es podran cremar les restes 

de les palmeres afectades a 
les parcel·les. Caldrà fer la 
comunicació de crema habi-
tual i caldrà assegurar que es 
cremen íntegrament totes 

les restes, per evitar la pro-
pagació de l’insecte.

2.  Es podran portar les restes de 
palmera a la deixalleria de 
Palaudàries, gestionada per 
l’Ajuntament. S’estan fent 
tràmits amb la deixalleria del 
centre, gestionada pel 

Consorci de Residus del Val-
lès Oriental, perquè també 
puguin acceptar les restes de 
palmeres afectades.

 
L’Ajuntament només ha fet 
d’intermediari entre la Gene-
ralitat i els propietaris. En 

aquest sentit, lamenta que no 
s’hagi pogut atendre totes les 
persones que havien comuni-
cat l’afectació de les seves pal-
meres.

MEDI AMBIENT

MEDI AMBIENT

Recordatori per les famílies
que fan compostatge domèstic
Les famílies que facin compostatge domèstic de la fracció 

orgànica (restes de la cuina i del jardí) poden obtenir una 

bonificació del 10% sobre la taxa de residus, que es pot 

sumar al 15% de la bonificació per ús de la deixalleria.

Informació sobre el tractament de palmeres afectades pel morrut roig
El Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha finalitzat les actuacions de tractament de palmeres 

afectades pel morrut roig, per haver finalitzat la partida pressupostària que hi podien destinar. A partir d’ara, els propietaris 

de palmeres afectades han d’assumir el tractament, tot i que estiguessin a la llista que recollia l’Ajuntament.

NOU CARNET DE LA DEIXALLERIA 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.

A Lliçà d’Amunt, cada any es recullen més de 100 gossos que van sols pels carrers, 

dels quals una trentena s’han escapat dels seus domicilis i són recuperats pels seus 

propietaris. La resta són animals abandonats, que no tenen xip identificatiu i que s’han 

de repartir entre el Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del Vallès Oriental (www.

cadvor.cat) i la Societat Protectora d’Animals de Mataró, SPAM, encarregada de fer la 

recollida d’animals. L’única sortida digna per aquests animals és l’adopció, i per aquest 

motiu depenem de les famílies que els vulguin acollir i estimar.

Adopta un animal!

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

Aquests i altres animals els podreu veure al Centre d’Acollida d’Animals de Companyia del Vallès Oriental, 93 840 

27 77, al Polígon Industrial Font del Radium de Granollers i també al web del SPAM www.protectoramataro.org.

Nom: Makala (perdut) 

Municipi: Lliçà d’Amunt

Espècie: Caçador

Sexe: Femella

Edat: 6 mesos

Dies CAD: 3 mes

Nom: Dana

Municipi: Lliçà d’Amunt

Espècie: Mestís

Sexe: Femella

Edat: 8 anys i 1 mes

Dies CAD: 1 mes

Nom: Eureka 

Municipi: Lliçà d’Amunt

Espècie: Mestís

Sexe: Femella

Edat: 3 anys i 8 mesos

Dies CAD: 8 mesos

Nom: Pilu (Perdut) 

Municipi: Lliçà d’Amunt

Espècie: Mestís

Sexe: Mascle

Edat: 1 any i 7 mesos

Dies CAD: 7 mesos

MORRUT ROIG
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Beth presenta “Segueix-me el 
fil”, el seu primer disc en 
català, enregistrat als estudis 
Blind Records de Barcelona i 
produït per Ricky Falkner. 
Un conjunt de 12 cançons 
serenes i madures, amb una 
sonoritat de folk americà i 
amb un motiu temàtic, les 
labors, que recorre els diver-
sos temes.
Trobem una Beth que ens parla 
de cosir, de fer ganxet, de bro-
dar. Ella mateixa ha teixit 6 de 
les cançons amb lletra i música, 
i en les altres 6 cançons s’ha 
deixat acompanyar de grans 
autors com Marc Parrot, Jaume 

Pla, Ismael Inarejos, Litus o 
Valen Nieto.
Les entrades es posaran a la 
venda entre els dies 1 i 25 de 
febrer a l’OAC de l’Ajunta-

ment. El preu és el següent: 
anticipades i socis de l’Aliança: 
8€; taquilla: 10€; menors de 
18 anys i amb el carnet d’El 
Galliner: 5€.

CULTURA

La cantant Beth al MUDA’T
La segona proposta del cicle MUDA’T d’aquesta temporada arribarà a 
l’escenari de l’Ateneu l’Aliança el 26 de febrer a les 20 h. En aquesta 
ocasió, es tracta d’una proposta musical. La cantant Beth presentarà el 
seu primer disc en català “Segueix-me el fil”.

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

☛ Retard i trastorn de la parla i
      del llenguatge.
☛ Dislàlies.
☛ Disfonies.

☛ Tartamudesa.
☛ Disglòsia.

☛ Disfuncions orofacials.
☛ Dificultats en la lectoescriptura.
☛ Etc.

☛ Retard i trastorn de la parla i
      del llenguatge.
☛ Dislàlies.
☛ Disfonies.

☛ Tartamudesa.
☛ Disglòsia.

☛ Disfuncions orofacials.
☛ Dificultats en la lectoescriptura.
☛ Etc.

A finals d’any es van iniciar les 
obres de construcció de la 
segona fase d’habitatges de 
protecció oficial de Can Sal-
got, que completaran la totali-
tat d’aquesta promoció. 
A principis d’any també es 
van iniciar les obres de 
construcció de la segona fase 
d’habitatges de protecció ofi-
cial de Ca l’Artigues, amb 

l’edifici C del carrer de Matar-
ranya.
Durant aquest mes de febrer es 
farà una sessió de portes ober-
tes als habitatges. El dia i l’ho-
rari de la sessió de portes ober-
tes es publicarà al web munici-
pal i, a més, l’Empresa Muni-
cipal d’Obres (EMO) es posarà 
en contacte amb tots els adju-
dicataris.

S’acosten els carnavals i proba-
blement ja tens pensat de què 
disfressar-te, doncs bé: durant 
febrer i març al Centre Cívic 
Palaudàries t’ajudarem a com-
plementar la teva disfressa amb 
un taller de maquillatge facial 
adreçat al carnaval.
Cal fer inscripció prèvia al 
Centre Cívic Palaudàries i les 
places són limitades.
Recorda que al Centre Cívic 
també podràs realitzar les 

següents acti-
vitats: pilates; 
ganxet i punt 
de creu; cata-
là ;  ta i - tx í ; 
salsa; FIMO; dansa del ventre; 
escola d’adults – alfabetització; 
pintura a l’oli adults i nens; 
quadres 3D; anglès i gimnàs 
de manteniment.
Per a més informació truqueu 
al: 93 864 60 10 en horari de 
tardes.

Aquesta activitat s’ofereix a 
tothom qui vulgui anar mes 
enllà de l’ús que habitualment 
fem d’aquest mitjà de comuni-
cació i desitgi escriure per plaer 
i per delectar. 

El Taller d’escriptura ens aju-
darà a desenvolupar el goig de 
produir textos de qualitat que, 
a ben segur, milloraran les rela-
cions intrapersonals i interper-
sonals, i el diàleg. Fer-ho en 

equip garanteix aquests objec-
tius i és plataforma de moltes 
possibilitats.
Per inscripcions i/o més infor-
mació, apropa’t a la Biblioteca 
Ca l’Oliveres. 
El Taller d’escriptura és un ser-
vei totalment gratuït de la nos-
tra Biblioteca.

Els habitatges

de protecció oficial,
molt avançats

Taller de pintura facial 

Taller d’escriptura 

HABITATGE

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

CULTURA

Les obres de construcció de la primera fase d’habitatges 

de protecció oficial de Can Salgot i Ca l’Artigues està 

molt avançada.

LA CANTANT BETH

Aquest mes de febrer la Biblioteca Ca l’Oliveres posa 

en marxa el Taller d’escriptura.
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En aquesta edició, s’han pre-
sentat 34 participants, la 
majoria de Catalunya, però 
tres de Biscaia i un de Còrdo-
vaI hi han concursat més d’un 
centenar de fotografies. 
El jurat ha estat format per 
Cesc Casanova, fotògraf i 
representant de CasanovaFoto, 
Joan Puigdemont, fotògraf i 
coordinador de la Biennal 
Olot Fotografia i Màrius 
Gómez, fotògraf i coordinador 
del Concurs de Fotografia 
Memorial Joan Soley. 
El regidor de Cultura, Àngel 
Montins, va donar la benvin-
guda als assistents a l’acte. 
Seguidament, es va fer el lliura-
ment de premis a càrrec del 
regidor de Cultura, l’Alcalde, 
Ignasi Simón, Jordi Soley, el fill 
de Joan Soley, i Cesc Casanova.
Les fotografies guanyadores 
del 7è Concurs de Fotografia 
Memorial Joan Soley són les 
següents:

Lliçà d’Amunt de nit

•  Primer premi:

José María Fernández Romero
Títol: Sota els estels

•  Segon Premi:

Xavier Tarragó Porcar
Títol: Ombres a la Sagrera

•  Tercer Premi:

Jaume Mir Figueras
Títol: Porta

Paisatge i Muntanya

•  Primer premi

Benito Cantero
Títol: Unai en pleno esfuerzo

•  Segon Premi:

Luis Leandro Serrano
Títol: Atardecer en el delta

•  Tercer Premi:

Javier Castro Cordero
Títol: Gueirúa

CULTURA

7è Concurs de Fotografia Memorial Joan Soley
El passat 17 de desembre va tenir lloc el lliurament de premis i la inauguració de l’exposició del 7è Concurs de Fotografia 
Memorial Joan Soley, organitzat per l’Ajuntament i patrocinat per CasanovaFoto. L’exposició, amb una vuitantena de fotografies, 
es va poder visitar a la Sala d’Actes de la Biblioteca Ca l’Oliveres en l’horari d’obertura de la biblioteca fins al 7 de gener. 

La festa de Carnaval comptarà, 
com cada any, amb una cerca-
vila, encapçalada pel Rei Car-
nestoltes, i un concurs de dis-
fresses, carrosses i comparses.
Les categories del Concurs 
seran les següents:
•  Millor disfressa individual 

o parella infantil

(entre 0 i 10 anys)

•  Millor disfressa individual 

o parella

(a partir d’11 anys)
•  Millor disfresssa de grup

(entre 3 i 10 persones)
•  Millor Comparsa

(més d’11 persones)
•  Millor carrossa

(portar un vehicle i un 
mínim de 10 persones)

Papá, quiero ser un empresario de 
éxito, editat per Plataforma Edi-
torial, aporta al lector una visió 
diferent de com emprendre el 
repte de ser un empresari en el 
segle XXI. El llibre tracta dos 
mons de l’acció empresarial: el 
mercat extern (els clients) i la ges-
tió interna (els col·laboradors i 
l’organització). És un llibre de 
lectura ràpida amb nombrosos 
exemples, casos, anècdotes i 
vivències fruit de l’experiència 
professional i docent dels autors. 

La presentació del llibre va ser 
molt original i amena, amb 
exemples pràctics 
sobre el tema, que 
no van deixar indi-
ferent al públic 
assistent. 
El llibre es va posar 
a la venda el passat 
10 de desembre i es 
pot trobar a les lli-
breries habituals i 
als centres comer-
cials El Corte Inglés, 

FNAC i Casa del Llibre. També 
es pot adquirir mitjançant la 

pàgina web de Plata-
forma Editorial.
El passat 15 de desem-
bre també se’n va fer 
una presentació a El 
Corte Inglés del Por-
tal de l’Àngel de Bar-
celona, que va comp-
tar amb la presència 
de  Jordi  Nada l , 
escriptor i director de 
Plataforma Editorial.

Festa
de Carnaval

Presentació del llibre Papá,
quiero ser un empresario de éxito

CULTURA CULTURA

L’Ajuntament i la Comissió de Festes estan 
preparant la Festa de Carnaval, que tindrà lloc 
el dissabte 5 de març. 

El passat 18 de desembre va tenir lloc la presentació del llibre Papá, 

quiero ser un empresario de éxito de Francesc Delgado, lliçanenc i 

gerent de la Mancomunitat de la Vall del Tenes, i Jeroni Benavides. 

1

1

2

2

3

3

PORTADA DEL LLIBRE

FRANCESC DELGADO 
I JERONI BENAVIDES

Paaappppáááááááá
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El passat 1 de gener, Lliçà 
d’Amunt va comptar amb el 
Concert de Cap d’Any del Val-
lès Oriental. Hi van assistir 
prop d’un miler de persones, 
entre les quals hi havia alcaldes 
i regidors de la comarca, l’ex-
consellera d’Interior i Justícia 
de la Generalitat de Catalunya 
Montserrat Tura i ciutadans de 
Lliçà d’Amunt i d’altres pobla-
cions de la comarca. 
El concert, organitzat pel 
Consell Comarcal del Vallès 
Oriental i l’Ajuntament de 
Lliçà d’Amunt i patrocinat per 
l’Obra Social d’Unnim, va ofe-
rir un recull de Nadales Catala-
nes i el “Magnificat” del presti-
giós compositor britànic John 
Rutter. El concert, que va diri-
gir Manel Valdevieso, va estar 
interpretat pel Cor de Cambra 
Anton Bruckner, el Cor de 
Cambra del Vallès Oriental, 
l’Orquestra Girona XXI i la 
soprano Júlia Sesé.
Aquesta era una de les novetats 
de la programació de Nadal 
d’enguany. Com ja és tradicio-
nal al nostre municipi, en aques-
tes dates nadalenques, s’ofereix 
un Concert de Cap d’Any. I, 
aquest any, es tractava del 
Concert de Cap d’Any del Vallès 
Oriental, que es va traslladar a 
Lliçà d’Amunt, on també es va 
gravar i l’endemà va ser retrans-

mès per la xarxa de televisions 
locals de la comarca. 
Tot just abans de començar el 
Concert, l’alcalde de Lliçà 
d’Amunt, Ignasi Simón, i el 
president del Consell Comar-
cal del Vallès Oriental, Anto-
nio Rísquez, van felicitar l’any 
nou al públic assistent. I poc 
després de les 7 de la tarda 
començava la música amb un 
recull de Nadales Catalanes 
cantat a cappella pels dos cors. 
Les dues primeres nadales 
“Cap a Betlem” de X. Pastrana 
i “Nadal” de B. Bibiloni, van 
ser dirigides pel director del 
Cor de Cambra d’Anton Bruc-
kner, Josep Ramon Olivé, 
mentre que el director del Cor 
de Cambra del Vallès Oriental, 
Josep Vila, va dirigir les dues 
nadales successives, “Rústec 
Villancet” de L. Millet i “El 
dimoni escuat” de Josep Maria 
Ruera. Tot seguit van pujar a 

l’escenari l’Orquestra de Giro-
na amb el seu director Manel 
Valdivieso i la soprano Julia 
Sesé per donar pas a les set 
peces que composen el “Magni-
ficat” de Rutter.
El Concert va acabar cap a dos 
quarts de 9 del vespre amb 
l’entrega d’un ram de flors a 
cadascun dels directors i també 
a la soprano. El gran entusias-
me i els forts aplaudiments del 
públic van donar pas a una 
ultima nadala, “La Santa Nit”, 
que part dels cantaires van 
interpretar des d’una filera que 
van formar en mig del públic.
El passat 21 de desembre va 
tenir lloc la presentació d’aquest 
concert a la Biblioteca Ca l’Oli-
veres. La presentació va anar a 
càrrec del president del Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, 
Antonio Rísquez, l’Alcalde de 
Lliçà d’Amunt, Ignasi Simón, 
el vicepresident d’Unnim, Joan 

Contijoch, la consellera de 
Cultura del Consell Comarcal 
del Vallès Oriental, Noemí Fer-
nández, i el director artístic de 
la Societat Coral Amics de la 
Unió, Josep Vila, que ha estat 
també el coordinador artístic 
del concert. 
Durant la presentació, el presi-
dent del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental va destacar el 
fet que aquest any el concert es 
realitzava en un espai més 
ampli i va manifestar l’agraï-
ment “a l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt per cedir el fantàstic 
escenari del seu Pavelló d’Es-
ports, un espai molt més ampli 
i que permetrà que moltes més 
persones puguin gaudir 
d’aquest Concert de Cap 
d’Any de 2011”. 
L’objectiu del Concert de Cap 
d’Any del Vallès Oriental, des 
del seu inici, és apropar al Vallès 
Oriental la tradició europea 
dels concerts de Cap d’Any, així 
com apropar la música al públic 
en general.
El Concert de Cap d’any s’ha 
convertit en una tradició arre-
lada a la comarca. Es duu a 
terme cada any en una pobla-
ció diferent de la comarca. En 
els darrers 5 anys ha recorregut 
9 poblacions vallesanes.
El concert s’emet a través de la 
Xarxa de Televisions Locals. 

La companyia de teatre musical 
vallesana Milnotes va tornar a 
Lliçà d’Amunt amb el munta-
tge del clàssic conte nadalenc 
de Folch i Torres, Els Pastorets, 
en versió musical.

La representació, amb una dura-
da de dues hores i mitja, es va fer 
al Pavelló d’Esports i hi van par-
ticipar més de 80 persones del 
municipi interpretant papers 
secundaris, que van assajar 
durant els darrers mesos.

CULTURA

“Do, re, mi Els Pastorets”
El dia de Sant Esteve, el passat 26 de desembre, va tenir 

lloc la representació teatral de “Do, re, mi Els Pastorets”. 

CULTURA CULTURA

PROP D’UN MILER DE PERSONES VAN OMPLIR EL PAVELLÓ

ELS PROTAGONISTES DE L’OBRA DE TEATRE

Concert de Cap d’Any del Vallès Oriental
El passat 1 de gener, Lliçà d’Amunt va comptar amb el Concert de Cap d’Any del Vallès Oriental. Hi 
van assistir prop d’un miler de persones, entre les quals hi havia alcaldes i regidors de la comarca, 
la política Montserrat Tura i ciutadans de Lliçà d’Amunt i d’altres poblacions de la comarca. Els dies 2, 3 i 4 de gener hi 

va haver la visita del Patge 

Anunciador als barris.

Els nens i nenes van poder 
donar al Patge Anunciador la 
carta de S. M. els Reis Mags 
d’Orient i també recollir una 
torxa que van portar quan van 
anar a rebre a Ses Majestats el 
passat 5 de gener. Algunes 
associacions de veïns van orga-
nitzar una xocolatada pels nens 
i nenes assistents. 
El Patge Anunciador va estar als 
locals socials de Ca l’Artigues, 
Can Farell, Can Xicota, Mas 
Bo i Can Lledó, Can Rovira 
Nou, Can Rovira Vell, Can Sal-
got, Ca l’Esteper, Pinedes del 
Vallès i Can Costa, a la plaça de 
Catalunya i a les pistes de botxes 
de Can Roure.

Per cloure la programació de 

les festes del Nadal 2010-

2011, hi va haver la celebració 

del patró del nostre poble, el 

passat 7 de gener: Sant Julià 

(festa local d’hivern).

L’Ajuntament va organitzar 
una obra de teatre per celebrar 
aquesta diada. Es va represen-
tar l’obra de teatre “Política-
ment incorrecte”, a càrrec de la 
Companyia Clip Teatres, un 
vodevil anglès, original, sor-
prenent i molt divertit. Unes 
300 persones van veure aques-
ta obra de teatre i van riure de 
bon grat durant les gairebé 
dues hores que va durar la 
representació.

Visita del Patge 
Anunciador
als barris

Sant Julià, patró 

de Lliçà d’Amunt

PATGE REIAL
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Taller de Nadal

El passat 14 de desembre, a la 
Biblioteca Ca l’Oliveres, es va 
portar a terme el taller “Cons-
truïm un tió”, adreçat a infants 
a partir de 4 anys. Aquest taller, 
a càrrec de La Censada, va 
tenir molt bona acollida entre 
els participants. Els infants van 
pintar la cara al tió i li van fer 
una barretina i una manta. En 
acabar el taller cada nen i nena 

va marxar de la Biblioteca amb 
el seu “tionet”.

Hora del conte

L’edició del desembre de l’Ho-
ra del conte, a càrrec de la 
Joana Moreno, va tenir molt 
d’èxit, amb una acollida de 45 
persones.
Joana Moreno, mestra i veïna 
de Lliçà d’Amunt, va explicar 
diferents contes de temàtica 

nadalenca que es poden trobar 
a l’àrea infantil de la biblioteca. 
Amb aquest conte, que va tenir 
lloc el passat 16 de desembre, 
s’iniciava un nou cicle de l’Ho-
ra del conte, que tindrà lloc 
l’últim dijous de cada mes a la 
Biblioteca Ca l’Oliveres. 

Activitat per a adults

Tot i no tenir l’acollida espera-
da, l’activitat per a adults ano-

menada “Qualsevol dia pot ser 
Nadal”, que va tenir lloc el pas-
sat 20 de desembre, va ser molt 
interessant. Les rondallaires 
Assumpta Mercader i Rosa Pou 
van interpretar tres contes de 
Nadal plens de màgia, tendresa 
i una dosi de crua realitat molt 
ben escenificada.

Com a novetat principal, resta 
prohibit fumar en establiments 
de bar i restaurant, sense excep-
ció. També es prohibeix fumar 
en recintes de parcs infantils i 
àrees i zones de joc per a la infàn-
cia (espais a l’aire lliure acotats 
amb equipament pel joc i el 
lleure de menors). D’altra banda, 
es manté la prohibició de fumar, 
entre d’altres, en qualsevol cen-
tre de treball, públic o privat. 
La llei només autoritza algunes 
excepcions en centres psiquià-
trics de mitjana i llarga estada, 
en centres residencials de per-
sones grans o amb discapaci-
tat, i en centres penitenciaris.
Cal posar a les entrades, en un 
lloc visible, cartells i senyalització 

que anunciïn la prohibició del 
consum de tabac a totes les zones 
tancades. Els rètols es poden des-
carregar en PDF del web www.
gencat.cat/salut/depsalut/html/ca/
dir469/doc34779.html
Els responsables del compli-
ment d’aquesta llei són tant la 
persona que fuma com la per-
sona titular de l’establiment, 
que és qui té el deure de vetllar 
pel compliment de la norma 
dins del seu establiment.
Les sancions pel seu incompli-
ment van des dels 30 fins als 
600.000 euros, en funció de la 
gravetat i reincidència de la 
infracció. 
L’associació de consumidors 
FACUA ha habilitat una pàgi-

na web on denunciar els esta-
bliments que incompleixin 
aquesta llei (www.facua.org/
leydeltabaco). A banda, es pot 
reclamar l’actuació de l’autori-
tat competent en matèria de 
seguretat pública (policia local, 

autonòmica, nacional o guàr-
dia civil) i presentar la denúncia 
pertinent.
Es pot ampliar la informació dis-
ponible al web www.gencat.cat/
salut/depsalut/html/ca/dir469/

CULTURA

SALUT

Activitats de Nadal
a la Biblioteca Ca l’Oliveres

Modificació de la llei de prevenció del tabaquisme

Durant els dies de Nadal, la Biblioteca Ca l’Oliveres ha acollit tota una sèrie d’activitats per a infants 
i adults sota el nom de “Viu el Nadal a la Biblioteca”.

El 2 de gener de 2011 ha entrat en vigor la modificació de la llei de prevenció del tabaquisme, la 
qual estableix que tots els espais tancats d’ús públic són espais sense fum.

Un any més, Ses Majestats Els 

Reis Mags d’Orient van arribar 

a Lliçà d’Amunt carregats de 

joguines, regals i il·lusió. 

El passat 5 de gener va tenir 
lloc la Cavalcada de Ses Majes-
tats els Reis Mags de l’Orient. 
La cavalcada va recórrer diver-
sos carrers del municipi i va 
acabar al Pavelló d’Esports on 
els nens i nenes de Lliçà 
d’Amunt van poder saludar 
personalment a Ses Majestats i 
rebre un petit obsequi.
La Comitiva Reial va sortir de 
la plaça de Catalunya i va 
recórrer els carrers Aliança i 
Anselm Clavé, va fer canvi de 
sentit a l’alçada del carrer 
de Sant Joan i va continuar 
pels carrers d’Anselm Clavé i 
de Baronia de Montbui fins 
arribar al Pavelló d’Esports.
La majoria de gent va veure 
passar la Comitiva Reial al car-
rer de l’Aliança, al carrer d’An-
selm Clavé cantonada carrer 
de Sant Joan i al carrer d’An-
selm Clavé davant de l’Ajunta-
ment, on es va fer el lliurament 
de l’Estel, la Clau i el Cor a S. 
M. els Reis Mags d’Orient.
Un cop al Pavelló d’Esports, els 
nens i nenes van poder saludar 
personalment a Ses Majestats i 
rebre un petit obsequi.

CULTURA

Cavalcada de 
Ses Majestats
els Reis Mags 
de l’Orient

L’ALCALDE AMB ELS TRES REIS D’ORIENT

MELCIOR I GASPAR

TALLER DE NADALL’HORA DEL CONTE

ACTIVITATS PER A ADULTS

ON REBRE AJUDA PER DEIXAR DE FUMAR?

•  Al centre d’atenció primària.

•  A Sanitat Respon (902111444). Atenció personalitzada les 24 hores 

al dia els 365 dies.

•  En el cas de dones embarassades, als centres d’ASSIR de Catalunya.

•  Hi ha una xarxa de 23 unitats especialitzades. Es pot accedir a llis-

ta per mitjà del web www.gencat.cat/salut.

•  Moltes farmàcies donen atenció farmacèutica específica per ajudar 

a deixar de fumar.

•  El web www.tabaquisme.cat ofereix ajuda en línia per deixar de 

fumar.

•  En molts hospitals s’ajuda a deixar de fumar a malalts ingressats.
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Aquesta edició del Bosc i la Plana està dedicada al paisatge de 
Lliçà d’Amunt i als indrets a protegir que consten en el catàleg del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). És el paisatge que 
pel seu interès de conjunt pot generar una activitat econòmica 
fora de l’explotació agrícola i vinculada al seu ús social. En les últi-
mes edicions d’aquest especial ja hem constatat aquest fet.

El POUM està aprovat inicialment. Torno a repetir que és una 
proposta per reflexionar. Neix del compliment d’allò que deter-
minen els Plans Local i Territorial de l’Habitatge, el Pla Territorial 
Metropolità de Barcelona i la seva concreció sobre el territori 
segons criteris urbanístics sempre qüestionables i amb alguns 
errors per corregir. La planificació és un exercici de reflexió que 
tothom ha de fer. Ningú pot defugir de la responsabilitat de pensar 
no amb els equilibris actuals sinó amb els possibles que vindran. 

Fa uns 45 anys cap de nosaltres creiem que la ciutat jardí, el 
somni més modern de la caseta i l’hortet, fos un exemple de com 
no hauria de ser un desenvolupament urbà. Ara ja es parla de 
paràmetres urbanístics relacionats amb la potència energèti-
ca dels habitatges i el seu consum, com si fos un cotxe. Estem 
entrant en una altra escala de valors que ens han d’exigir una 
reflexió col·lectiva en base a la despesa del nostre tipus de poble.

Tal com manifesta el reconegut geògraf i ambientalista Martí Boada, 
ara ja no és possible repartir el mateix estat de confort i benestar a 
tota la humanitat. El consum del món occidental ho ha fet impos-
sible. Els occidentals haurem de renunciar a coses i els orientals, 
emergents, hauran de canviar de referent. Si tot el món fes igual com 
nosaltres fins ara, ens poliríem un planeta terra cada mes.

Per a Ramon Folch, un altre prestigiós especialista en la matèria, el 
segle XX passarà a la història com un segle ‘anòmal’, on la disponibi-
litat d’energia quasi a cost zero ha permès una sèrie ‘d’alegries’ que 
aviat seran ‘insostenibles’, ecològicament i econòmica.

Si el bosc està en declivi per manca d’explotació, potser és perquè 
encara tenim energia quasi a cost zero. Potser aquests temps 
s’acaben i caldrà reconsiderar-ho tot una altra vegada. 

Pere Grau i Parera, regidor de Medi Ambient

- Boscos de Palaudàries i de Ca l’Artigues
- Camps de la Mina de Palaudàries
- Bosc de Can Torres
- Torrent de can Bosc
- Bosc del forn de Can Rovira
- Bosc de Can Manent
- Planes de Can Roget
- Arbres monumentals i pinar de Can Feu
- Bassa del Pardaler
-  Camps de la Torre del Pla i plana agrícola  

de regadiu
- Riu Tenes (resclosa, meandres, etc)
- Bassa de Can Xicota (cànem)
- Bassa del Molí d’en Comes
- Riera Seca

- Sot d’en Butifarra
- Camps de Can Riereta (Ametllers)
- Bosc de Can Montcau
- Camps i boscos de Can Coscó
- Boscos de Can Puig
- Camps de Can Lledó
- Bassa de can Pasqual
- Camps i bosc de Can Carreres
- Alzinar de Santa Justa
- Pinar de la Riera
- Vinyes i bosc de Can Cabot
- Bosc de Can Roure
- Vall de Can Bosc (torrent i mosaic agroforestal)
- Riera i bosc de Can Sabater
- Planes i bosc de Ca n’Amell

LLIçà d’AMuNt, uN PAISAtgE PEr vIurE
El paisatge del nostre municipi és el resultat 

de segles d’interacció entre els nostres avant-

passats i aquesta peça de territori divers que 

és Lliçà d’Amunt. El mosaic format pels camps 

de conreu, els marges, els boscos, els camins, 

les masies, les capelles i parròquies, les resclo-

ses, les mines i les fonts no es podria entendre 

sense la nostra actuació perllongada durant 

tant de temps. 

Els darrers 50 anys, però, la nostra petjada s’ha 

intensificat, i els habitatges, marxant del poble 

compacte mediterrani, han arribat als turons, als 

camps i als boscos. Si bé al principi l’impacte va ser 

menor perquè poques eren les construccions, al 

cap de dues dècades el canvi en aquells camps i 

boscos era notori i ara, passats 20 anys més, pràc-

ticament no en queda res d’aquelles “parcel·les 

a la natura”, i les urbanitzacions ja configuren el 

rELACIó dE PAISAtgES I ELEMENtS NAturALS 
PrOtEgItS PEL POuM

Centre urbà amb els camps de la Torre del Pla i la plana agrícola de regadiu al fons
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nostre paisatge urbà habitual. Fins i tot edificis 

recents, com les escoles de primària a Ca l’Artigues 

i Palaudàries o els centres cívics, formen ja part de 

la imatge que tenim al cap de Lliçà d’Amunt.

Tanmateix, el paisatge previ a l’explosió de 

les urbanitzacions continua sent el principal 

element identitari transversal del nostre terri-

tori: són els mateixos relleus i turons suaus, 

els petits boscos d’algunes vessants, la gran 

massa forestal de Palaudàries amb aquell oasi 

patrimonial de Sant Esteve de Palaudàries; els 

camps de secà, amb el seu ritme de colors esta-

cionals; els plans de regadiu de la Riera Seca i 

del Tenes; els pinars de la Riera i de Can Feu, i 

tants i tants racons que només poden ser apre-

ciats amb la calma d’un passeig.

Per tant, aquest paisatge s’ha de considerar un valor 

intrínsec municipal i un patrimoni públic. En aquest 

sentit, el nou Pla d’Ordenació Urbana Municipal con-

templa la identificació dels espais amb valor pai-

satgístic mitjançant el “Catàleg de béns protegits” 

amb un apartat específic pel paisatge i els elements 

naturals. El POUM, a més, en sintonia amb la Carta 

del Paisatge de la Vall del Tenes, ha d’establir els 

mecanismes per protegir-lo i gestionar-lo. 

La Carta de Paisatge de la Vall del Tenes és una 

iniciativa dels quatre municipis que configu-

ren la Mancomunitat, més Parets del Vallès, per 

elaborar un catàleg del paisatge d’aquesta vall. 

L’objectiu és estudiar, reconèixer i avaluar les 

diferents unitats de paisatge, identificar les ame-

naces i oportunitats i proposar les actuacions 

necessàries per a la seva recuperació i manteni-

ment, tal com fixa la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 

protecció, gestió i ordenació del paisatge.

En aquest sentit cal recordar que aquesta llei, que 

el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimi-

tat, en el seu article 9, determina que: “Correspon al 

EL NOStrE 
PAISAtgE éS MOLt 

vALuóS I CAL 
CONSIdErAr-LO 

uN PAtrIMONI 
PÚBLIC

Ametllers de Can Riereta Riu Tenes
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- Projecte, construcció i manteniment de jardins, públics i privats
- Xerojardineria: plantes adaptades a la mediterrània
- Estalvi d’aigua: regs per goteig, instal.lació de sensors de  pluja

Camí de Can Vinyeta s/n    
Tel 93 841 46 54 - Fax 93 841 79 99                          
E- Mail: jardineriapedrerol@yahoo.es 
08186 Lliçà d´Amunt                                                                 

  ....  també amb la sostenibilitat en el jardí           

Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

incorporar als plans territorials parcials i, si escau, 

als plans directors territorials, pel que fa a llur 

àmbit, les directrius del paisatge que responguin 

a les propostes dels objectius de qualitat paisat-

gística que contenen els catàlegs del paisatge”. 

Per tant, no estem parlant ja d’un objectiu local, 

sinó d’un objectiu de país, que instruments de ges-

tió del territori tan importants com el Pla Director 

d’Infraestructures han d’integrar de manera clara.

Hem de recordar, però, que la gestió del paisat-

ge, històricament, ha anat a càrrec dels pagesos. 

L’estima per la terra, pel tros, ha portat als nos-

tres agricultors generació rere generació a tenir 

cura dels camins, dels marges, dels límits de fin-

ques, dels camps i boscos. Tanmateix, la situació 

del sector agrícola i ramader fa que siguin molt 

pocs els joves que vulguin seguir en aquestes fei-

nes. I, lògicament, si no hi ha pagesos que cuidin 

la terra, el nostre paisatge s’empobrirà. 

Aquesta és una raó més, doncs, per pensar en 

com les activitats rurals poden no només sobre-

viure, sinó recuperar un pols que sostingui dig-

nament les famílies lligades al territori i permeti 

mantenir el paisatge que ells i els seus avantpas-

sats i antecessors han forjat al llarg de dècades. 

Activitats en funcionament com el turisme 

rural, les rutes a cavall, l’educació ambien-

tal, l’ornitologia, els productes d’alimentació 

artesans i locals, presents a la Vall del Tenes 

i ja esmentats en anteriors edicions d’aquest 

suplement, són ara mateix una mostra del 

tipus d’iniciatives que poden canviar un para-

digma de desenvolupament del nostre muni-

cipi que fins ara ha estat únicament lligat al 

fenomen de la ciutat.

LES CArtES dE PAISAtgE

La Carta de Paisatge és un instrument voluntari de 

concertació entre els agents d’un territori orientat 

a promoure la millora dels paisatge i de la qualitat 

de vida de les comunitats (municipi, mancomunitat 

de municipis, comarca) mitjançant l’establiment 

d’objectius, acords i estratègies de gestió. Aquest 

tipus d’instrument s’ha manifestat útil en altres paï-

sos en contextos similars als nostres.

Les Cartes es concreten mitjançant la signatura 

pública d’un document en el qual s’estableixen els 

compromisos que adopten cadascuna de les parts 

signants en favor del paisatge i el calendari per 

assolir els objectius. 

La Carta de Paisatge no és una simple declara-

ció testimonial de principis, sinó que és un docu-

ment de caràcter públic i de compromís a favor 

del paisatge on les parts signants es comprome-

ten davant la societat a formar part d’un projecte 

col·lectiu i a treballar, en conseqüència, per assolir 

els compromisos signats.

CAL BuSCAr 
ALtErNAtIvES 
A LA PAgESIA 
trAdICIONAL PEr 
tAL dE MANtENIr 
EL PAISAtgE

El POUM protegeix el Pinar de Can Feu i el seu entorn



LES CArtES dEL 
PAISAtgE POdEN 
rENOvAr ELS 
MECANISMES 
PEr PrOtEgIr EL 
NOStrE tErrItOrI 
tOt dINAMItzANt 
L’ECONOMIA LOCAL

A Catalunya actualment hi ha set Cartes de Paisatge 

redactades i/o signades:

• C.P. de l’Alt Empordà (signatura desembre 2004)

• C.P. de l’Alt Penedès (signatura novembre 2010)

• C.P. del Berguedà  (signatura març 2007)

• C.P. del Priorat (diagnosi 2006)

• C.P. de la Riera d’Argentona (diagnosi 2008)

• C.P. de la Vall de Camprodon (signatura setembre 2009)

• C.P. de la Vall del Tenes (diagnosi 2010)

Cal destacar que a l’Alt Penedès, el primer territori a 

Catalunya en comptar amb una Carta del Paisatge, ja 

s’han portat a terme diverses accions des que es va sig-

nar  la Carta:

1.  Elaboració de fitxes de bones pràctiques vitivinícoles 

(2006).

2.  Integració paisatgística de vuit polígons industrials 

amb la creació d’espais verds amb un pressupost de 

500.000 euros (2006).

3.  Millora de les entrades als nuclis o els espais de lleure 

de vuit ajuntaments amb un pressupost de 300.000 

euros (2007).

4.  Aplicació de l’ordenança de protecció del paisatge urbà 

i rural als 27 ajuntaments participants (en curs).

5.  Crear l’Oficina del Paisatge, que dependrà de l’Observatori 

del Paisatge i tindrà la funció inspectora, assessora, de 

suport tècnic i administratiu (futura actuació).

La primera acció empresa, les fitxes de bones pràctiques 

vitivinícoles, aporten informació sobre deu feines habituals 

en finques dedicades a la vinya, de manera que es faciliten 

directrius als seus gestors sobre com fer la seva feina tot 

protegint el paisatge. Inclou, per exemple, com practicar els 

moviments de terres, com mantenir la xarxa de camins, com 

mantenir la vegetació dels marges, com actuar sobre les 

construccions, o com gestionar l’enoturisme, entre d’altres.

Trobareu més informació sobre les Cartes de Paisatge a:

www.gencat.cat, Departament de Territori i Sostenibilitat, 

apartat de Paisatge.
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Finca Can Carena s/n
08186-Lliçà d’Amunt   
 N.I.F..... J-60050101
(Barcelona)   ESPAÑA
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Tel. – Fax  Fábrica: (00 34)   93-841-45-32
Tel. Móvil : (00 34)   678-566-665 
e-mail: terrajardi@terra.es 
Página Web:  WWW.TERRAJARDI.COM

TERRA-JARDI  ARRIBAS-PARDO, S.C.P.
Gestor autorizado de residuos orgánicos-vegetales con  nº E-971.07

Bosc de Palaudàries El plataner de Can Feu
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Una gran afluència de lliça-
nencs i lliçanenques es va apro-
par, del 28 al 30 de desembre, 
al Parc Infantil i Juvenil de 
Nadal, situat al Pavelló Muni-
cipal d’Esports, que va obrir 
les portes aquests tres dies de 
16 a 20 h. i, segons els organit-
zadors, va ser tot un èxit.
Els més petits van poder gau-
dir d’un espai de joc amb dife-
rents racons com psicomotri-
citat, inflable i joc simbòlic, 
entre altres. També hi va haver 
tallers creatius i de manuali-
tats, així com un racó de 
maquillatge. Els més joves 

tenien al seu abast l’Espai Jove 
amb ordinadors, consoles i 
tallers creatius diferents, així 
com una oferta d’activitats 
d’aventura que es va fer a l’ex-
terior del pavelló, entre elles la 
tirolina i el paintball. 
Les activitats més demandades 
han estat el taller de maquillat-
ge, els tallers creatius per a 
nens i nenes i l’espai 0-3 anys 
per als més petits. 
També va funcionar molt bé el 
nou espai que podien compar-
tir grans i petits amb diferents 
jocs com taules de ping-pong, 
dards i futbolí, entre altres. 

El paintball ha estat l’activitat 
més demandada pel jovent, 
com cada any, així com el cir-
cuit de segway. 
Els més petits també van poder 
gaudir d’activitats d’aventura 
com la tiro-
l ina o el 
rocòdrom. 
L’espectacle 
“Microglo-
phone” de la 
companyia 
Katraska i la 
xocolatada 
popular van 
ser els actes 

que van posar punt i final a 
aquesta edició del Parc Infantil i 
Juvenil de Nadal, amb el desig 
per part de participants i orga-
nitzadors de 
tornar-lo a 
repetir l’any 
vinent. 

Per al primer trimestre de l’any, 
la regidoria de Joventut ha pre-
parat un curs de Body Com-
bat, un monogràfic de fotogra-
fia i un altre de bijuteria.
Els cursos seran aquelles activi-
tats continuades, previstes per 
realitzar durant tot l’any, i es 
dividiran en trimestres. Són 
activitats obertes en les quals es 

van avançant i perfeccionant 
els coneixements i es poden 
allargar tant com els grups ho 
necessitin.
Els monogràfics són activitats 
que tracten un tema concret, 
amb una durada determinada 
de sessions. Aquests aniran 
canviant de temàtica, segons 
les demandes que es vagin 

fent per part dels usuaris i 
usuàries.
El Body Combat és un esport 
coreografiat, basat en diverses 
arts marcials (kick-boxing, 
karate, tai-txí, full-contact...) i 
amb coreografies amb dife-
rents nivells, que treballa les 
diferents parts del cos (braços, 
cames, abdomen...). Aquestes 

coreografies es van repetint 
fins que el grup les assoleix i es 
passa a les de següent nivell, 
que són cada vegada més ela-
borades.
En el monogràfic de fotografia 
es tractaran temes relacionats 
amb la captura d’imatges, les 
funcions de la càmera, compo-
sició, balanç, color i trucs.

El monogràfic de bijuteria 
estarà dedicat a la creació 
d’anells, collars, arracades i 
altres joies. Es realitzaran diver-
ses tècniques amb argila poli-
mèrica i altres materials.
Per informar-se sobre els cursos 
i monogràfics cal trucar al Galli-
ner, marcant el 93 860 70 01.

JOVENTUT

JOVENTUT

Parc Infantil i Juvenil de Nadal

Cursos i monogràfics per a joves
Aquest any 2011 la regidoria de Joventut vol impulsar noves activitats adreçades als i les joves de Lliçà. Aquestes seran en 
dues modalitats: cursos i monogràfics.

La darrera setmana de desembre, els dies 28, 29 i 30, va tenir lloc el Parc 
Infantil i Juvenil de Nadal.

PARC INFANTIL I JUVENIL DE NADAL

NOTA:
En el calendari i en l’agenda del 2011 

que l’Ajuntament ha repartit a tota la 

ciutadania, hi ha un error en la data 

del Carnaval. Tant en el calendari com 

en l’agenda s’indica que el Carnaval 

és el 13 de febrer i aquest any 2011 

se celebra el 5 de març. 
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De totes les activitats que s’ofe-
reixen, els centres educatius 
van escollir les que més els 
interessaven segons les matè-
ries o les inquietuds i necessi-
tats que es detectaven en els 
diferents cursos.
En el PAE s’hi poden trobar 
diferents programes com el 
d ’ e n t o r n ,  s a l u t ,  m e d i 
ambient, mobilitat, valors, 
cultura, formació, etc. Dins 
de cada programa, hi ha un 
ventall d’activitats entre les 
que destaquem la fauna 
veina: taller de rastres ani-
mals, bèsties i bestioles del 

r iu, les masies de Lliçà 
d’Amunt, l’educació viària 
t’interessa, el meu cos canvia, 
energia solar: setmana de la 
ciència, taller sobre gestió de 
residus municipals, l’ecosis-
tema d’una bassa, els incen-
dis no es fan sols, un dia amb 
el transport urbà, els valors 
esportius, els nens i nenes 
també fem feina, etc.
D’entre tots els tallers i activi-
tats, hem de destacar els més 
sol·licitats per a les escoles, 
com són el de conèixer l’Ajun-
tament, descobrim Lliçà 
d’Amunt, coneguem la biblio-

teca municipal de Ca l’Olive-
res, cultura de la pau, educa-
ció viària, relacions interper-
sonals a 1r d’ESO, etc. Algu-
nes d’aquestes activitats ja 
s’han realitzat i les altres, 
s’aniran fent al llarg del curs 
escolar. 
El PAE és una oferta educativa 
que cada any es consolida més 
i gràcies a la bona acollida que 
ha tingut per part dels centres 
educatius i la comunitat edu-
cativa, fa que curs rere curs 
l’oferta creixi, sempre lligada a 
la demanda i a les necessitats 
del seu públic. 

Al febrer s’oferirà un curs 
de català de nivell intermedi, de 
45 hores, adreçat a totes aque-
lles persones que dominen en 
gran part la llengua oral i que 
volen aprendre a escriure-la 
bé. 
En acabar els tres mòduls del 
nivell intermedi, s’opta al cer-
tificat de nivell intermedi de 
català (equivalent al nivell B).
Les inscripcions als cursos de 
català tindran lloc durant la 
segona setmana de febrer. Si 
no vols perdre l’oportunitat 
d’aprendre i millorar el teu 
català, apunta-t’hi!

Informació i inscripcions:

Del 7 al 10 de febrer
De dilluns a dijous
De 16 a 19 h
A l’Ajuntament de Lliçà 
d’Amunt 

Durant el 1r quadrimestre del 
curs 2010-11 s’ha dut a terme 
l’últim mòdul del nivell de 
suficiència, de manera que les 
persones que han assolit els 
continguts del curs han obtin-
gut el certificat equivalent al 
nivell C de català.

EDUCACIÓ

EDUCACIÓ

El Programa d’Activitats Educatives del curs 2010-
2011 està sent tot un èxit als centres educatius

Cursos de català
per a adults

El Programa d’Activitats Educatives (PAE), elaborat per l’Ajuntament, que les escoles van rebre el mes de setembre, és una 
eina que proposa activitats, tallers, xerrades i dinàmiques per els alumnes d’edats entre zero i setze anys i tota la comunitat 
educativa (professorat i pares i mares). 

Cada any l’Ajuntament i el Consorci per a la Normalització Lingüística 
organitzen cursos de català a Lliçà d’Amunt per a les persones que volen 
aprendre i millorar el seu català tant oral com escrit. 

L’activitat física és un hàbit molt 

important que els nens i nenes 

han d’adoptar des de ben petits. 

Aquest hàbit no només és salu-

dable i beneficiós físicament, 

sinó que també repercuteix posi-

tivament en el seu desenvolupa-

ment psicològic. Els nens i nenes 

que en practiquen tindran més 

confiança en ells mateixos, més 

seguretat davant els altres i 

millorarà la seva capacitat de 

relacionar-se socialment.

Segons els experts, l’activitat 

física en els nens i nenes poten-

cia la intel·ligència, desenvolupa 

la creativitat i la imaginació i 

augmenta la seva autoestima. 

També hi han estudis que diuen 

que l’esport fa que els qui el 

practiquen adquireixin habilitats, 

competències i valors necessaris 

per afrontar l’etapa adulta. Els 

nens i nenes aprenen també el 

valor del treball, l’esforç, la com-

petició “sana”, la lluita per arribar 

als objectius o metes, el treball 

en equip i la superació. 

Tot i que a l’escola ja es practica 

l’esport, també és necessari fer-

ho en el temps d’oci i en la vida 

quotidiana; per exemple: anar 

caminant o amb bicicleta si el 

trajecte que heu de fer no és 

gaire llarg.

Els nens i nenes
i l’esport
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Meri Seuma
Fisioterapeuta
Col·legiada 7.793

• ESPORTIVA I READAPTACIÓ A L’ESFORÇ

• TRAUMATOLOGIA

• ESCOLA D’ESQUENA

• REUMATOLOGIA

• OBSTETRICIA – UROLOGIA – GINECOLOGIA

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

ESPECIALITATS EN FISIOTERÀPIA

Des de la Regidoria de Trans-
port Públic i Mobilitat de 
l’Ajuntament es 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 17 de 

desembre es va destinar a la 
dinovena edició de La Marató 
de TV3. L’activitat consistia a 
agafar el bus, encara que tan 
sols fos per pujar en una para-
da i baixar a la següent, i, 
d’aquesta manera, ja s’aportava 
un granet de sorra a la causa. 
Hi van pujar 919 usuaris.

La recaptació d’aquest dia va 
ser de 677,26 euros. Aquests 
diners són l’aportació popular 
que Lliçà d’Amunt ha fet a La 
Marató de TV3 d’enguany, per 
cercar els mètodes i les tècni-
ques que puguin arribar a curar 
els afectats de les lesions 
medul·lars i cerebrals adquiri-

des o millorin de manera signi-
ficativa la seva qualitat de vida. 

Aquesta és l’evolució de la campa-
nya “Puja al Bus per La Marató”: 

L’increment aprovat de la tarifa 
mitjana ponderada per al 
conjunt del sistema (títols 
integrats més els títols propis 
dels operadors, principalment 
el bitllet senzill, i els títols
socials) és del 2,91%.
En el quadre següent es pot 
veure els preus nominals dels 
diferents títols de transport 
que regiran aquest any i el seu 
augment percentual respecte 
els preus anteriors.

Descomptes per a famílies 

monoparentals i famílies 

nombroses

Aquest any s’estenen a les 
famílies monoparentals les 
bonificacions sobre les tarifes 
del transport públic que actual-
ment s’apliquen a les famílies 
nombroses i es crea un nou 
abonament integrat bonificat 
específic per a elles.
Les famílies monoparentals 
gaudiran per primera vegada 

del descompte de fins al 50% 
en les targetes integrades per-
sonalitzades T-Mes, TTrimes-
tre i T-Jove, que ja s’aplica a les 
famílies nombroses. 
D’altra banda, es crea un nou 
abonament específic per a les 
famílies nombroses i monopa-
rentals: la T-FM/FN, de 70 
viatges en 90 dies, i pot ser uti-
litzada per qualsevol membre 
de la família.

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT

Lliçà d’Amunt aporta 677,26 euros
a La Marató de TV3

Actualització de tarifes del transport públic per a l’any 2011 amb millores
en els títols per a famílies nombroses i monoparentals

Per cinquè any consecutiu, l’Ajuntament va col·laborar amb la campanya de La Marató de TV3.

EDICIÓ ANY INGRESSOS SENSE IVA TMP USUARIS

1a 2006 544,25 € 0,655 € 831

2a 2007 702,00 € 0,831 € 845

3a 2008 626,38 € 0,669 € 935

4a 2009 574,31 € 0,706 € 813

5a 2010 677,26 € 0,737 € 919

S’actualitzen les tarifes que han de regir en el transport públic durant el 2011 amb un increment mitjà del 2,91%. A més, 
s’ha creat un nou títol de transport per a famílies nombroses i monoparentals, T-FM/FN 70/90.
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Grups Municipals

OPINIÓ
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 impres-

cindible 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.

Desde ICV-EUiA de Lliçà d’Amunt, os 
deseamos los mejores deseos para este 2011 
que, estamos seguros, se presenta lleno de 
sorpresas a todos los niveles, municipal, 
autonómico y también estatal. Cabe decir 
que entre todos lo resolveremos muy bien, 
solo nos faltará una buena dosis de pacien-
cia, coherencia, integridad, honestidad…
Aunque nos cueste decirlo, porque es ver-
gonzosamente increíble e inaceptable, nos 
atrevemos a asegurar que los Ciudadanos/as 
de Lliçà d’Amunt hemos estado sufriendo la 
dejadez y pasividad del actual equipo de 
gobierno PSC-PP-CiU durante más de tres 
años y medio de mandato, porque hemos 
estado circulando por infinidad de calles con 
un asfaltado degradado, en unos casos, y 
falto de mantenimiento, en otros, por el 
hecho de dejar para los dos o tres últimos 
meses de mandato algo que se tenía que 
haber hecho desde el principio del mandato 
y de manera responsablemente continuada 
como: mantenimiento en los barrios, alum-
brado, agua, cloacas, asfaltado de algunas 
calles y/o mantenimiento decente en otras 
por la sencilla razón de que los Vecinos/as de 
Lliçà no nos merecemos el trato que este 
gobierno municipal nos da, con estas prácti-
cas tan oportunistas e incoherentes.
Consideramos una falta de respeto y aten-
ción hacia todos y cada uno de nosotros 
dejar de hacer una labor tan necesaria y 
conveniente para la seguridad vial y tam-
bién beneficiosa para todos los que tene-
mos vehículos. No corresponde y no es 
decente dejar de hacer un trabajo durante 
casi cuatro años de mandato, solo por 
hacerlo cuando se acercan las Elecciones 
Municipales (22-05-11), pensando en 
recoger más votos; es una práctica oportu-
nista, aunque de este tridente (PSC-CiU-
PP) ya nada nos sorprende, porque son 
capaces de todo, incluso de mentir, (leer en 
l’“Informa’t” nuestro artículo del mes ante-
rior). Esperamos que los Lliçanencs y Lliça-
nenques no olviden que así no se deben 
hacer las cosas; hay que hacerlas cuando 
socialmente correspondan y sea necesario 
hacerlas, y no cuando interesen de forma 
partidista y buscando el beneficio político.
Lo hemos demostrado siempre, de manera 
honrada, solidaria y coherente, que ICV-
EUiA trabajamos ayer, hoy y lo seguiremos 
haciendo mañana, para ti y para Lliçà 
d’Amunt, porque el trabajo que se desar-
rolla en la política municipal, siempre se 
han de hacer en beneficio de todos y todas 
los Ciudadanos/as. 
¡¡Lliçà d’Amunt se merece más!!

Estem preparats! El grup d’Esquerra a 
Lliçà d’Amunt ha treballat molt per estar 
a punt en aquest moment, a pocs mesos de 
les eleccions de maig. Un treball que heu 
seguit a través dels nostres butlletins, que 
dos cops l’any us hem portat a casa, i a 
través dels mitjans que hem tingut, siguin 
premsa o digitals.
Tota aquesta feina ens ha fet objecte de 
campanyes de desprestigi, fins i tot perso-
nal, a través de querelles, insinuacions i 
mentides que l’equip de govern de PSC, 
CiU i PP ha fet valent-se dels mitjans i els 
diners públics. Totes aquestes calúmnies 
quedaran en no res, però ells ja s’ocuparan 
d’intensificar aquest estil groller de fer 
política en els propers mesos. Intentaran 
treure avantatge a través dels seus advo-
cats, ja que no tenen cap confiança en la 
seva acció política. 
Tot i això, nosaltres no hem parat de tre-
ballar: hem explicat el POUM, hem 
denunciat les inversions sense criteri i el 
poc rigor en la gestió de temes importants 
com Can Montcau, hem advertit de les 
il·legalitats en l’adjudicació del mercat de 
Ca l’Artigues o les mancances del projecte 
de la piscina. Les querelles no ens han fet 
callar en la nostra feina en el Ple, sigui 
debatent els pressupostos o fent propostes 
per assegurar el futur d’empreses que 
l’ajuntament ha posat en perill.
Sabem que tenim la confiança de la majo-
ria de ciutadans de Lliçà d’Amunt. Ens ho 
feu saber al carrer, al mercat, a l’escola, a 
cada pas que fem amb vosaltres. Sabeu que 
som gent con vosaltres, que patim el 
mateix, que tenim els mateixos ideals. 
Sabeu que la nostra feina a l’ajuntament 
encara té molt de recorregut i ens empen-
yeu a tornar a guanyar, i aquesta vegada 
amb prou força per governar. Entre tots 
farem impossible un pacte de perdedors 
contra nosaltres.
Aquests mesos que resten presentarem 
noves propostes, incorporarem noves per-
sones al grup i obrirem canals de debat 
amb tots vosaltres. El nostre projecte és el 
de la majoria i el volem encara millor.
Vénen temps d’esperances després de quatre 
anys de mediocritat en el govern de Lliçà. 
Necessitem que Lliçà surti d’aquesta dinà-
mica perversa; necessitem claredat, cohe-
rència, capacitat i ganes de treballar. I això 
és el que us oferim: un equip de gent prepa-
rada, amb experiència i, sobretot, amb 
molta il·lusió per millorar el nostre poble.

No sabem si el govern municipal de la pro-
pera legislatura estarà format per una majoria 
de regidors del Partit Popular o per un govern 
en coalició. El que sí és cert és que el Partit 
Popular a través dels seus regidors ha demos-
trat en aquesta legislatura que sap governar 
en coalició, independentment de les sigles i la 
ideologia de la resta dels components que 
formen l’actual equip de govern Municipal. 
Els regidors del Partit Popular s’han carac-
teritzat en tota aquesta legislatura per 
l’honradesa, constància, serietat i el treball 
realitzat, demostrant la seva professionali-
tat a les àrees de la seva competència com 
són Infraestructures, Equipaments, Salut 
Pública, Transport Públic i Mobilitat; 
però també han recolzat la resta de consel-
leries per poder tirar endavant les prome-
ses electorals per les que van ser votats.
Els regidors del Partit Popular venien amb 
un bagatge en la política de més 24 anys en 
l’oposició i més de 35 anys en l’empresa pri-
vada amb càrrecs de responsabilitat en la 
direcció d’aquestes. A l’empresa privada si 
t’equivoques o fas una mala gestió els que 
perden són els accionistes o bé tu mateix, 
fins i tot ho pagues amb el teu patrimoni. En 
la vida pública (ajuntaments, conselleries…) 
si t’equivoques o gestiones malament els 
recursos, els que acaben pagant són els veïns 
a través dels seus impostos. És per tot això 
que els diem als veïns de Lliçà d’Amunt que 
a l’hora de triar qualsevol opció política de 
cara a les properes eleccions Municipals tin-
guin en compte com a mínim el que comen-
tem al llarg aquesta columna. De vegades, a 
l’hora d’escollir el cor et demana una cosa i 
el cap una altre. Cal saber triar entre el cor 
calent i el cap ben fred i sobretot, al final, 
fer-ho amb sentit comú.
Ja en l’anterior legislatura, estant en l’oposi-
ció, el Partit Popular va ser la força política 
que més mocions i preguntes va presentar 
en els plens municipals. Algunes d’aquestes 
mocions es van arribar a aprovar i es van dur 
a terme; d’altres, tot i ser aprovades no es 
van fer efectives i gran part d’elles es van 
rebutjar. Ara, amb el Partit Popular al 
govern municipal, aquestes mocions s’han 
executat o s’estan executant.
Creiem que hem complert una gran part de 
les propostes del nostre programa i s’ha fet 
molta més feina ara, en quatre anys, que no 
pas en trenta. Com és evident, no tot s’ha 
pogut dur a terme i bona culpa d’això la té 
l’actual crisi que estem patint i que a ens ha 
fet prioritzar en els serveis bàsics com la 
recollida d’escombraries, aigua potable, etc.

Ja som al febrer del 2011... i sense que 
ningú ho aturi. A CiU, ja hem començat a 
sentir aquella flaire que, cada quatre anys, 
escampa un alterador del sistema nerviós 
del col·lectiu polític. És com un virus esta-
cional. El símptoma més evident és el de la 
incontinència verbal aplicada insistent i 
obcecadament sobre una interpretació de 
dades, interessadament incorrecta i que se 
sap que ho és, per tal de poder dir que el 
nostre futur serà un desastre si recolzem la 
política de l’altre. En aquest cas la nostra. 
La de l’equip de govern.
Que si volem una població de 40.000 habi-
tants, que ja hem acabat el procés de par-
ticipació ciutadana en el POUM, que si 
no tenim projecte de poble, que si no assu-
mim les decisions, que si només fem una 
política d’oposició contra Esquerra, que 
si... Bé els aconsellem que repassin la seva 
pròpia història, les conseqüències de la 
seva acció política i no tornin a fer dema-
gògia. Siguin seriosos, actuïn amb respon-
sabilitat i siguin humans humils amb dret 
a equivocar-se.
El POUM és un exercici que hem de fer 
entre tots. Ara ja sabem què pensen els 
nostres adversaris polítics i fins a quin 
punt el virus estacional els ha afectat. 
També sabem que hi ha una part de la 
població que no accepta la proposta i en 
conseqüència hem de parlar-ne més. Insis-
tim en que l’aprovació inicial no esgota, ni 
de bon tros, la possibilitat de la participa-
ció. Actualment l’equip redactor fa les 
valoracions tècniques de les al·legacions i 
analitza possibles alternatives a les estratè-
gies de creixement. La resposta a les al-
legacions obra un exercici de reflexió que 
hem de fer amb mentalitat oberta i sense 
presses. 
D’altra banda, constatem que també hi ha 
símptomes d’un lleu atac viral en els nos-
tres companys del PSC. (veure columna 
de l’“Informa’t” de desembre). Cal tenir en 
compte que parlar de lideratge és parlar 
també d’opció de país. És a dir d’idees. I 
aquesta és una altra qüestió. En la gestió 
de l’acció de govern, i encara menys en el 
cas de Mango, no es pot manifestar una 
responsabilitat o protagonisme del PSC 
per sobre de CiU i PP. L’alcalde, en tot cas, 
assumeix una major responsabilitat perso-
nal i també, a casa nostra, un major prota-
gonisme fotogràfic. Deixem-ho així.
Sigui com sigui, potser no estaria mala-
ment que tots plegats prenguéssim una 
vacuna.

Curiós, molt curiós, ara resulta, segons 
paraules d’ERC i IC-EUA, que aquest 
equip de govern ha estat molt lent a l’hora 
de tirar endavant la implantació de l’em-
presa MANGO, quan ells, durant els seus 
quatre anys de mandat, no van fer res de res 
i durant aquests darrers quatre anys no han 
parat de posar pals a la roda per endarrerir 
al màxim un projecte de futur pel nostre 
poble i per Catalunya. Però tot i així ens 
n’hem sortit, i aquest any es comença a 
urbanitzar el polígon per construir, després, 
les naus de la ciutat de la logística. Nosaltres 
ho tenim molt clar: lluitem i treballem per 
al progrés del nostre poble. Hem estat capa-
ços de tirar endavant el macroprojecte 
MANGO i alhora treure l’eix del Tenes del 
nostre municipi, cosa que l’anterior equip 
de govern tampoc no va saber fer. Van 
aconseguir que l’empresa SIMON no s’im-
plantés al municipi amb la consegüent pèr-
dua de llocs de treball i riquesa pel poble, 
però gràcies a nosaltres MANGO ja és una 
realitat i no té marxa enrere.
Suposem que aquests despropòsits de 
declaracions inconsistents, sense fona-
ment, aniran a més a mesura que s’apropin 
les eleccions municipals. La declaració 
més divertida, però, és la de que diu que 
amb la revisió de Pla General serem 
40.000 habitants. Això és una mentida, ni 
en 1000 anys amb la nostra proposta arri-
baríem a 40.000 habitants, és impossible, 
la xifra màxima real estimada és de 22.000 
o com a molt 23.000 habitants. El què és 
cert és que nosaltres sí volem un creixe-
ment del poble, però un creixement molt 
moderat, ordenat i sobretot amb oferta de 
vivenda de promoció pública, per tant, 
amb preus assequibles, perquè els nostres 
fills i néts es puguin quedar a viure en el 
municipi.
També resulta, segons ERC, que per culpa 
nostra l’empresa BOSCH marxarà del 
municipi. Aquí ja ens hem de posar molt 
més seriosos perquè s’està parlant de llocs 
de treball i riquesa pel municipi. Aquestes 
declaracions són d’una greu irresponsabili-
tat política que a més utilitza i juga amb el 
treballador simplement per intentar crear 
por i treure’n un rèdit polític. Senyors tre-
balladors, estigueu totalment tranquils: la 
BOSCH no marxarà de Lliçà d’Amunt per 
culpa de l’Ajuntament. Més clar impossi-
ble. La mateixa angoixa van intentar poten-
ciar amb els treballadors d’Indústries 
Figueres, però que també estiguin tran-
quils, tot queda com estava.
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Volem agrair a tots el que hem 
format part de la campanya 
Nadal per Tothom 2010.
En especial a totes les persones 
voluntàries que heu posat les 
mans i el cor per ajudar-nos en 
aquesta campanya.

Agraïments:

Banc d’Aliments de Barcelona, 
Pastes Gallo (Granollers), Casal 
de la Gent Gran, Terra Jardí, 
Copremesal, Carns Torrents, 
associacions veïnals, ONG, La 
Cabra Solidaria, Amunt Dones, 
Comissió del Sopar de les Àvies, 
ONG. Lliçà Peruanitos, nens 
de la catequesi, catequistes, Ser-
vimostra, escoles bressols muni-
cipals, escoles Sant Baldiri, Paï-
sos Catalans, Martí i Pol i Rosa 
Oriol, Barri La Sagrera, El Cor 
Claveria, comerços i establi-
ments, Treballadors 
de Biokit, donatius 
de famílies i tots els 
veïns del nostre poble 
que han entregat ali-

ments en els diferents punts de 
recollida.
Amb la col·laboració de l’Ajun-
tament de Lliçà D’Amunt.
Tots plegats hem ajudat a 
77 famílies del nostre poble 
amb un total de 2.500 kg de 
menjar recollit i repartit.

Moltes GRÀCIES!!!!!!!!!

Càritas Parroquial

Lliçà Peruanitos

Lloc: Ateneu l’Aliança
Dia: 27 de febrer
Preu:  14 euros adults i 10 nens
Menú:

•  Calçots amb salsa o (macarrons)
•  Mongetes amb botifarra
•  Pa, vi i fruita

Venda d’entrades:

• Bar l’Aliança 

• Per correu electronic

• info@llicaperuanitos.org

• Tel. 619 90 24 44 (Maria Puig)

COL·LABOREN:

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.

Bon Nadal
per Tothom

Calçotada
Solidària 2011
Lliçà Peruanitos

+ Colla dels Carretons de Lliçà

Espectacle de musica catalana /
peruana

Càritas Parroquial,
os desitja un bon Nadal
i un joiós any 2011

org

ria Puig)



Farmàcies
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

FEBRER
Farmàcia Portabella: 5 i 6 de febrer

Farmàcia Valeta: 12 i 13 de febrer

Farmàcia Esplugas: 19 i 20 de febrer

Farmàcia Galcerán: 26 i 27 de febrer

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

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
93 841 48 86
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 Municipal d’Informació
al Consumidor (A l’OAc de l’Ajuntament)
Dijous, de 9 a 13 h (hores concertades)
93 841 52 25
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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AGENDA FEBRER
Tertúlia literària
Dimarts
L’última setmana, poesia. 
Hora: de 18 a 20 h
Lloc: Local social de Can Farell
Inscripcions: 93 841 91 29 /
600 22 92 59 (Isabel)
Organitza: AV Can Farell

Pintura a l’oli
Dijous i divendres
Hora: de 17 a 20 h
Lloc: Local social de Can Farell
Inscripcions: 93 841 91 29 /
600 22 92 59 (Isabel)
Organitza: AV Can Farell

Cursos de català per a adults
Nivell intermedi (45 hores). 
Informació i inscripcions: del 7 al 
10 de febrer, de dilluns a dijous, de 16 a 
19 h, a l’Ajuntament
Organitza: Ajuntament i Consorci per 
a la Normalització Lingüística

Paella de soci
Dissabte 12 de febrer
Hora: 14 h
Lloc: Local social de Can Farell
Preu: 5 euros
Organitza: AV Can Farell

Ioga
Dissabtes 12 i 19 de febrer, i 12 i 
19 de març
A càrrec de Marc Cebollero.
Hora: d’11.30 a 13.15 h
Lloc: El Galliner
Inscripcions: 93 841 45 81 / 620 60 
21 35 / oberturadeconsciencia@hot-
mail.com
Preu: 10 euros mensuals
Organitza: Obertura de consciència

Campanya de donació de sang
Dijous 17 de febrer
Horari: de 17 a 21 h
Lloc: Centre d’Atenció Primària
Organitza: Banc de Sang i Teixits

Espectacle infantil:
“Elti, el ratolí”
Diumenge 20 de febrer
Edat: 3-9 anys. Musical a càrrec de la com-
panyia Per ser.
Hora: 12 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Organitza: Ajuntament

Presentació del Pla Estratègic
de Desenvolupament Local de 
Lliçà d’Amunt
Dimarts 22 de febrer
Hora: 19 h
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca Ca 
l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

MUDA’T: Música
Dissabte 26 de febrer
Beth presenta “Segueix-me el fil”, el seu 
primer disc en català. Un conjunt de 12 
cançons serenes i madures, amb una sono-
ritat folk americà i amb un motiu temàtic, 
les labors, que recorre els diversos temes. 
Hora: 20 h
Lloc: Ateneu l’Aliança
Venta d’entrades: entre els dies 1 i 25 
de febrer a l’OAC de l’Ajuntament
Preu: Anticipades i socis de l’Aliança: 8 
euros; Taquilla: 10 euros; Menors de 18 
anys i amb el Carnet d’El Galliner: 5 euros
Organitza: Ajuntament

Constelacions familiars
Diumenge 27 de febrer
A càrrec de la psicòloga clinica Lourdes 
Cestero (Soraya).
Hora: de 10.30 a 18 h (recepció a les 
10 h i descans al migdia per dinar)
Lloc: El Galliner
Preu: 27 euros
Inscripcions: no cal inscripció prèvia
Més informació: 629 35 89 93
Organitza: Obertura de Consciència

Calçotada solidària 2011
Diumenge 27 de febrer
A càrrec de la ONG Lliçà Peruanitos i la 
Colla de Carretons de Lliçà d’Amunt. 
Per recaptar fons i poder lliurar material 
escolar a 150 nens i nenes del Comedor 
Catalunya Cerro Candela San Martín de 
Porres Lima-Perú. Menú: calçots amb salsa 
(o macarrons), mongetes amb botifarra, 
pa, vi i fruita. Després, hi haurà espectacle 
de música catalana i peruana.
Lloc: Ateneu l’Aliança
Preu: 14 euros, adults; 10 euros, nens 
i nenes
Venda de tiquets: bar de l’Aliança / 
info@llicaperuanitos.org / 619 90 24 
44 (Maria Puig)
Organitza: Lliçà Peruanitos

Visita a la fàbrica de cervesa 
“Rosita” d’Alcover i calçotada
Dissabte 19 de febrer
Sortida del punt d’origen en direcció a 
la província de Tarragona. Parada per 
esmorzar a base de pa amb tomàquet 
i pernil, vi, aigua i cafè o tallat. 
Visita a la fàbrica de cervesa “Rosita” 
d’Alcover. Dinar a base de teules de 
calçots amb salsa, botifarra negra i 
llonganissa amb mongetes, pollastre 
al forn amb guarnició, crema cata-
lana, pa, vi, aigua, cava, cafè i gotes. 
Animada tarda de ball.
Hora de sortida: 7.30 h
Lloc de sortida: Casal de la Gent 
Gran
Preu: 38,50 euros
Inscripcions i més informació: 
Casal de la Gent Gran, Sr. Jesús 
(matins, 93 841 68 40 / tardes, 93 
841 61 55)

Excursió a les Falles de València
Del dilluns 14
al divendres 18 de març
1r dia: Origen-Oropesa de Mar 
(Marina d’Or); 2n dia: Peñíscola-
Monasteri del Desierto de Las Palmas; 
3r dia: Grutes de la Vall d’Uxió-Oro-
pesa; 4t dia: Falles de València-Museu 
de les Falles; 5è dia: Oropesa-Onda 
(Museu del Azulejo)-Origen.
Preu: 295 euros (inclou autocar, 
estada a l’hotel en règim de pensió 
completa, visites, guia i assegurança) 

(suplement per habitació individual: 
65 euros)
Inscripcions i més informació: 
Casal de la Gent Gran, Sr. Jesús 
(matins, 93 841 68 40 / tardes, 93 
841 61 55)

Botxes
Els dilluns i dimecres
Hora: 11 h
Lloc: Parc del Tenes
Organitza: Associació del Casal 
d’Avis

Ball de saló
Divendres 4, 11, 18 i 25 de febrer
Hora: 16.30 h
Lloc: Casal de la gent gran
Organitza: Associació del Casal 
d’Avis

Bingo
Dissabtes 5, 12, 19 i 26 de febrer
Hora: 17 h
Lloc: Casal de la gent gran

Organitza:
Associació del Casal d’Avis

Més informació:
Casal de la Gent gran
Folch i Torres, 102
Tel. 938 416 155

Activitats del Casal de la Gent Gran

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

NotaWeb
www.llicamunt.cat

A través de la web municipal podeu 

ampliar les informacions i aprofundir 

en el contingut de les notícies. Tam-

bé s’hi pot consultar l’hemeroteca 

del Butlletí i la informació sobre la 

reserva de la publicitat.

Club de Lectura
Primer dimarts de cada mes
Amb la intenció de crear un espai de 
tertúlia per a adults, concretament 
d’animació a la lectura, la biblioteca 
posa en marxa, a partir del dimarts 1 
de febrer, un “Club de Lectura”. A les 
reunions del club es decidirà la lectu-
ra a realitzar en les diferents sessions.
Horari: de 18 a 19.30 h
Lloc: Biblioteca Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament

Hora del conte “Un carnestol-
tes ple de contes”
Dijous 24 de febrer
A càrrec de Joan Boher. 
Hora: 18 h 
Lloc: Sala infantil de la Biblioteca 
Ca l’Oliveres
Organitza: Ajuntament 

Activitats
de la Biblioteca

Ca l’Oliveres

Monogràfic de fotografia
Dimarts o dijous (a concretar)
Aprèn tot allò que sempre has volgut 
saber sobre el món de la fotografia en 
10 sessions. 
Horari: matins
Lloc: El Galliner
Inscripcions i més informació: El 
Galliner. Places limitades
Preu: 40 euros

Curs de Body Combat
Divendres
Treu-te quilos de sobre amb coreografies 
trepidants basades en kick boxing, kara-
te, tai-txi, full contact... 
Horari: de 20 a 21 h
Lloc: El Galliner
Inscripcions i més informació: El 
Galliner. Places limitades
Preu: 60 euros/trimestre

Assessoria laboral per a joves
Dimecres 2 de febrer
Hora: 18 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació: El Galliner

Monogràfic de bijuteria
Dimarts 8, 15 i 22 de febrer
i 1 i 8 de març
Aprèn diferents tècniques per crear 
les teves pròpies joies. 
Horari: d’11 a 12 h
Lloc: El Galliner
Inscripcions i més informació: 
El Galliner. Places limitades
Preu: 20 euros + 15 euros de material.

Xerrada-taller: Com millorar
el meu currículum
Dimecres 16 de febrer
Horari: de 16 a 20 h
Lloc: Espai Jove El Galliner
Més informació: El Galliner

Organitza:
Ajuntament

Més informació:
93 841 52 25 - 93 860 70 01

elgalliner@llicamunt.cat

Activitats de l’Espai Jove El Galliner




